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ABSTRAK 
Permatasari, Vivi Indah. 2016. Keefektifan Model Pembelajaran PBL

Terhadap Hasil Belajar IPA Materi Peristiwa  Alam dan Dampaknya 
Siswa Kelas V  SDN Gugus Plangkawati Semarang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang. PembimbingI: Sutji Wardhayani, 

S.Pd.,M.Kes. Pembimbing II : Drs. Jaino, M.Pd. 

Hasil observasi awal pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN Gugus 

Plangkawati Semarang ditemukan beberapa masalah: siswa kurang dapat 

memecahkan masalah yang guru berikan, siswa kurang diberi kesempatan untuk 

berpikir secara kritis, sehingga menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa 

menjadi kurang optimal. Ceramah dengan tanya jawab dan diskusi masih 

mendominasi. Siswa kurang aktif dalam bertanya, kurang berani mengemukakan 

pendapatnya. Hal ini menyebabkan masih banyak siswa yang nilainya dibawah 

KKM dan hasil belajar IPA menjadi rendah. Rumusan masalah penelitian adalah 

apakah model pembelajaran Problem Based Learning lebih efektif terhadap hasil 

belajar IPA materi peristiwa alam dan dampaknya pada siswa kelas V SDN 

Gugus Plangkawati Semarang?. Tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa  alam dan 

dampaknya pada siswa kelas V SDN Gugus Plangkawati Semarang. 

Desain penelitian eksperimen ini nonequivalent control group. Sampel 

penelitian adalah 40 siswa kelas V SDN Pudakpayung 01sebagai kelompok 

eksperimen dan 43 siswa kelas V SDN Pudakpayung 02 sebagai kelompok 

kontrol. Pengambilan sampel dengan teknik cluster random sampling. Analisis 

data menggunakanuji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda dan uji taraf 

kesukaran. Uji Liliefors untuk normalitas data, uji Barlett untuk homogenitas 

populasi, kesamaan dua varian untuk uji homogenitas sampel, uji t untuk 

perbedaan rerata hasil pretest dan posttest serta uji gain untuk peningkatan hasil 

belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung (19,1104) > ttabel (2,02), 

sehingga terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata posttest kelompok eksperimen yaitu 

84,05 lebih besar dari pada rata-rata posttest kelompok kontrol yaitu 71,65. 

Peningkatan keefektifan model pembelajaranProblem Based Learning dengan uji 

gain sebesar 0,59 termasuk kategori sedang dan ceramah dengan variasi tanya 

jawab dan diskusi sebesar 0,28 termasuk kategori rendah.  

Simpulan penelitian adalah model pembelajaran Problem Based Learning 
lebih efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Plangkawati 

Semarang.  

Kata kunci : Hasil Belajar, Model pembelajaran Problem Based Learning,

Pembelajaran IPA
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. 

Pendidikan tersebut salah satunya diperoleh dari proses pembelajaran. Menurut 

undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pada dasarnya 

pendidikan juga salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat 

mengambil peranan penting dalam kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD /MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2006 pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 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. Salah satu mata 



2

 

pelajaran yang wajib di Sekolah Dasar adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Banyak 

sekali konsep-konsep IPA yang dikembangkan oleh anak-anak berasal dari 

kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi ketika belajar IPA mampu meningkatkan 

proses berpikir peserta didik untuk memahami fenomena-fenomena alam. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik 

untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. Mata pelajaran IPA harus memenuhi standar minimum 

tersebut agar tujuan dari mata pelajaran IPA tersebut tercapai. (Standar Isi, 

2006:484) .

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 

2007 bahwa Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 
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terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran 

pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 

memberi ruang yang cukup untuk berkreasi, memunculkan ide gagasan yang 

selaras dengan bakat, minat, fisik dan suasana psikologi siswa. Sebagai pendidik 

yang profesional, seorang pendidik harus mampu mengupayakan hal tersebut. 

Seorang pendidik harus membuat proses pembelajaran menjadi semenarik 

mungkin agar tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai.  

Tujuan pembelajaran IPA di SD/MI dalam KTSP SD/MI antara lain, (a) 

Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (b) Mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (c) Mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

antara IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat; (d) Mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan; (e) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam; (f) Meningkatkan 

kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan; (g) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Penetapan tujuan pembelajaran IPA yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tersebut, menjadikan proses 
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yang dapat membantu peserta didik menemukan fakta-fakta, membangun konsep, 

teori, dan sikap ilmiah siswa sendiri sehingga siswa dapat mendalami dan 

memahami pelajaran IPA. Namun kenyataan dilapangan pembelajaran IPA 

dalam KTSP belum sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA karena masih banyak 

ditemukan permasalahan seperti siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar 

yang bermakna yang berakibat dengan hasil belajar yang masih rendah. Hal 

tersebut terjadi dan diperkuat dengan temuan Depdiknas.  

Berdasarkan temuan Depdiknas (2009) merujuk pada hasil penelitian 

PISA (The Programme for International Student Assessment) tahun 2012 yang  

bertema ”Evaluating School Systems to Improve Education” diikuti 34 negara 

anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan 

31 negara mitra (termasuk Indonesia) yang mewakili lebih dari 80 persen 

ekonomi dunia. PISA sendiri merupakan sebuah program penilaian internasional 

yang dikembangkan dan diikuti oleh negara-negara yang berpartisipasi 

didalamnya, dan diselenggarakan terhadap anak-anak usia 15 tahun. Dalam 

laporan hasil PISA dituliskan bahwa rata-rata nilai sains siswa Indonesia adalah 

382. Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta, atau dengan kata 

lain menempati peringkat kedua terbawah dari seluruh negara peserta PISA. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih 

memiliki kualitas yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, 

khususnya dalam bidang sains. 

Berdasarkan hasil observasi di Gugus Plangkawati Semarang ditemukan 

beberapa permasalahan dalam pembelajaran IPA. Pada saat observasi dan 
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wawancara dengan guru kelas V SDN Pudakpayung 01, guru kelas V SDN 

Pudakpayung 02, guru SDN Pudakpayung 03, guru kelas V SDN Banyumanik 

01, guru SDN Gedawang 01, dan guru kelas V SDN Gedawang 02 pada tanggal 

25 Januari 2016 teridentifikasi bahwa dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung guru kurang optimal dalam menguasai model pembelajaran yang 

inovatif. Model pembelajaran yang digunakan guru masih kurang bervariasi, hal 

ini terlihat bahwa caramah dengan tanya jawab dan diskusi masih mendominasi. 

Guru belum menggunakan permasalahan lingkungan alam sekitar sebagai sumber 

belajar bagi siswa. Faktor lainnya yakni dalam pembelajaran IPA, siswa kurang 

dapat memecahkan masalah yang guru berikan, siswa kurang diberi kesempatan 

untuk berpikir secara kritis, sehingga menyebabkan kemampuan berpikir kritis 

siswa menjadi kurang optimal. Siswa kurang aktif dalam bertanya, kurang berani 

mengemukakan pendapatnya mengenai materi yang disampaikan guru. Siswa 

sudah diminta untuk diskusi secara dua orang atau lebih, hanya saja kegiatan 

diskusi tersebut belum terformat ke dalam model pembelajaran yang jelas. 

Faktor-faktor di atas menyebabkan hasil belajar pada pembelajaran IPA lebih 

rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA kelas V SDN Gugus Plangkawati Semarang menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran IPA pada semester I tahun ajaran 2015/2016 sebagian 

besar siswa belum mencapai KKM yaitu 64 dengan ditunjukkan data pada tabel 

1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 

Daftar Nilai Pelajaran IPA SDN Gugus Plangkawati Semarang 

Sekolah

SDN 

Pudakpayun

g 01

SDN 

Pudakpayun

g 02

SDN 

Pudakpayun

g 03

SDN 

Gedawan

g 01

SDN 

Gedawan

g 02

SDN 

Banyumanik 

01

Jumlah 

Siswa

40 siswa 43 siswa 44 siswa 45 siswa 38 siswa 40 siswa

Tuntas

17 siswa 

(42,5%)

18 siswa 

(41,86%)

24 siswa 

(54,54%)

24 siswa 

(53,33%)

23 siswa 

(60,53%)

30 siswa 

(75%)

Tidak 

Tuntas

23 siswa 

(57,5%)

25 siswa 

(58,14%)

20 siswa 

(45,46%)

21 siswa

(46,67%)

15 siswa 

(39,47%)

10 siswa 

(25%)

Guna menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dapat 

meningkatkan cara berpikir kritis siswa, dan dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA, peneliti menggunakan model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL 

pada dasarnya memiliki banyak manfaat bagi siswa. Apabila siswa dilibatkan 

pada kegiatan belajar diharapkan pengetahuannya benar-benar diserap dengan 

baik. Jika guru menyajikan suatu permasalahan yang sesuai dengan kehidupan 

sehari - hari untuk dipecahkan maka siswa dapat belajar berpikir secara kritis 

untuk memecahkan masalah tersebut dan menemukan solusi penyelesaiannya.
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Menurut Kosasih (2014: 88) Pembelajaran berbasis masalah (Problem 

Based Learning) adalah model pembelajaran yang berdasar pada masalah-

masalah yang dihadapi siswa terkait dengan KD yang sedang dipelajari siswa. 

Masalah yang dimaksud bersifat nyata atau sesuatu yang menjadi pertanyaan-

pertanyaan pelik bagi siswa. Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan 

presentasi situasi-situasi autentik dan bermakna yang berfungsi sebagai landasan 

bagi investigasi oleh peserta didik. Masalah tersebut dapat dijadikan bahan 

belajar siswa agar siswa lebih memahami materi pelajaran dan siswa juga lebih 

tertantang menyelesaikan permasalahan tersebut melalui investigasi yang 

dilakukan, Suprijono (2012: 71). Dalam PBL ini guru hanya sebagai fasilitator 

karena siswalah yang belajar dan menggali sendiri pengetahuannya. Menurut 

Hamdani (2011: 88) Pembelajaran dengan menerapkan PBL memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu:

a. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar 

diserap dengan baik 

b. Siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain 

c. Siswa dapat memperoleh pemecahan dari berbagai sumber 

Menurut Kosasih (2014 :89) penerapan model pembelajaran PBL memiliki 

kelebihan seperti: (a) siswa menjadi terampil dalam memecahkan masalah, baik 

yang berkaitan dengan masalah akademik maupun kehidupan mereka sehari –

hari; (b) pembelajaran berbasis masalah juga mendorong siswa untuk terbiasa 

berkolaborasi dengan temannya, hal ini karena dalam pelaksanaan model tersebut 

mereka tidak lepas dari kegiatan sumbang saran antara siswa satu dengan yang 
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lainnya; (c) model pembelajaran berbasis masalah mendorong terbentuknya saling 

ketergantungan positif antar siswa, hal ini terjadi karena dalam prosesnya, 

pemecahan masalah memerlukan pandangan banyak pihak sehingga mendapat 

solusi yang terbaik dan disepakati bersama. 

Peran guru dalam PBL adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, 

yakni dapat menilai benar salahnya, tepat tidaknya, dan baik buruknya sesuatu. 

Guru perlu menstimulus dan menantang para siswa untuk berpikir, memberi 

kebebasan untuk berpendapat, berinisiatif, dan bertindak. Dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis masalah siswa menjadi terampil dalam memecahkan 

masalah, baik yang berkaitan dengan masalah akademik ataupun masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sulastini, Ni 

Wyn (2014) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Berbasis Praktikum Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD 

Gugus III Sukawati”. Berdasarkan hasil undian diperoleh SDN 2 Batuan sebagai 

kelas eksperimen dan SDN 1 Batuan kaler sebagai kelas kontrol. Berdasarkan 

hasil analisis data post test pada kelompok eksperimen diperoleh nilai rata – rata = 

78, 03. Standar Deviasi = 9, 36. Varians = 87, 69. Modus = 87. Median = 83, 50. 

Skor maksimum = 93. dan skor minimum = 60. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar IPA siswa kelompok V yang mengikuti pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning berbasis praktikum adalah 80% siswa mencapai KKM. 

Berdasarkan hasil analisis data post test pada kelompok kontrol diperoleh nilai 

rata-rata = 67,27, standar deviasi = 7,53, varians = 56,75, modus = 67,00, median 
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= 87,00, skor maksimun = 87,00 dan skor minimum = 53,00. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning berbasis praktikum efektif terhadap hasil belajar IPA. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lhistya, Ni L. Kd. Dewi, I Wayan Suwatra, 

Ni Wayan Rati (2014) yang berjudul “Pengaruh Model Problem Based Learning 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Tahun Pelajaran 2013/2014 di 

SDSegugus 1 Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa diperoleh skor tertinggi yaitu 24, sedangkan skor terendah ada 

pada kelompok kontrol yaitu 7. Dilihat dari rerata kelasnya, rerata kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rerata kelompok kontrol 

(19,50>12,25). Dari tabel uji-t menunjukkanthitung = 11,69, sedangkan ttabel untuk 

db = 46 dengan taraf signifikan 5% yaitu ttabel = 2,021. Hal ini berarti thitung>ttabel , 

maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran yang 

konvesional pada siswa kelas V di SD segugus 1 kecamatan Marga Kabupaten 

Tabanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

model PBL memiliki hasil belajar IPA yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvesional pada 

mata pelajaran IPA di SD Segugus 1 Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.  

Diperkuat hasil penelitian internasional oleh Coquerel, P.R.S dkk (2014 

)tentang “ The Influence Of Problem Based Learning In The Teaching And 

Learning Process About Relational Psychomotricity In Participants Of an 

Extension Event Of The Study Group In Ludomotricity”, dengan hasil 
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analisiskuantitatif menunjukkan nilai rata-rata skor pada tahap individu dan 

kelompokmasing-masing 80,00 poin ± 16,29 dan 90,67 ± 15,14. Diperoleh 

koefisienkorelasi Pearson dengan r dari 0,61 untuk rata-rata jawaban benar dalam 

10 pertanyaan antar kelompok. Dari hasil kantitatif tersebut dapat dilihat bahwa 

hasil penggunaan model Prolem Based Learning sangat memuaskan. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan didukung oleh journal yang masih 

relevan, peneliti melakukan Penelitian Eksperimen dengan judul “Keefektifan 

Model Pembelajaran PBL terhadap Hasil Belajar IPA Materi Peristiwa  Alam dan 

Dampaknya Siswa Kelas V  SDN Gugus Plangkawati Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah model pembelajaran PBL lebih efektif terhadap hasil belajar IPA 

materi peristiwa  alam dan dampaknya pada siswa kelas V SDN Gugus 

Plangkawati Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran PBL terhadap hasil 

belajar IPA materi peristiwa  alam dan dampaknya pada siswa kelas V SDN 

Gugus Plangkawati Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

bagi guru dan peneliti dalam menggunakan model pembelajaran PBL

terhadap pembelajaran IPA.

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian sejenis 

untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA.

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak, antara lain:

1) Bagi Siswa 

a. Memberikan pengalaman belajar bermakna pada siswa 

b. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat bekerjasama dengan 

orang lain 

c. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa  

d. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dapat meningkat. 

2) Bagi Guru 

a. Menambah wawasan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam pembelajaran IPA. 

b. Memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran agar hasil belajar IPA dapat 

meningkat. 
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3) Bagi Sekolah/lembaga 

a. Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru-guru yang 

lain untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada pembelajan IPA  

4) Bagi Peneliti 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan diterapkan 

pada mata pelajaran yang lain. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori

Bagian ini menjelaskan teori – teori yang berhubungan dengan penelitian, 

yaitu : (1) hakikat pembelajaran; (2) hasil belajar; (3) hakikat pembelajara IPA; 

(4) pembelajaran IPA di SD; (5) model pembelajaran; (6) model PBL; (7)

kelompok diskusi; (8) teori yang mendukung; (9) materi peristiwa alam dan 

dampaknya. 

2.1.1 Hakikat Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan istilah yang tidak asing di dalam percakapan sehari-

hari. Belajar merupakan kegiatan yang mengubah keadaan seseorang dari yang 

tidak tahu menjadi tahu dan tidak baik menjadi baik. Belajar akan lebih baik jika 

subjek belajar mengalami atau melakukannya sendiri. Menurut Kosasih (2014: 2) 

belajar merupakan perubahan tingkah laku, yakni ditandai oleh adanya sesuatu 

yang baru pada diri seseorang, baik dalam bentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, 

pengetahuan, ataupun kecakapan. Belajar merupakan hasil dari suatu pengalaman, 

yakni berupa interaksi dengan sumber belajar yang berupa lingkungan, buku 

(bacaan), ataupun orang. Menurut Hosnan (2014: 7-8) belajar adalah suatu proses 

interaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu siswa. Belajar dapat 

dipandang sebagai proses yang di arahkan kepada pencapaian 
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tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru. 

Seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan dalam 

perilakumya. Menurut Sumantri (2015: 2) belajar adalah suatu perubahan perilaku 

yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masalalu ataupun dari 

pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Pengalaman diperoleh seseorang 

dalam interaksi dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun yang 

direncanakan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. 

Hamdani (2011: 21) juga berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya, dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

seseorang yang melakukan aktivitas belajar dan diakhir dari aktivitasnya itu telah 

memperoleh perubahan dalam dirinya dengan memiliki pengalaman baru, maka 

seseorang itu dikatakan telah belajar. Selain itu, belajar akan lebih baik jika subjek 

belajar mengalami atau melakukannya. Menurut Suyono (2012: 9) belajar adalah 

suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Suatu 

proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman, yang relatif menetap, menuju 

kebaikan, perubahan positif-kualitatif. Konsep belajar ini menekankan bahwa 

belajar tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga tentang nilai dan norma. Menurut 

Sardiman (2012: 21) Belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga psiko-fisik 

untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti 

menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 



15 
 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses usaha yang sengaja dilakukan peserta didik untuk 

mendapatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya 

dalamberinteraksi dengan sumber belajar yang berupa lingkungan, buku (bacaan), 

ataupun orang.  

2.1.1.2 Prinsip – prinsip Belajar 

Belajar memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip belajar 

merupakan ketentuan yang dijadikan pegangan pelaksanaan kegiatan belajar. 

Menurut Hosnan (2014: 12-17) Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa 

tampak dalam setiap kegiatan perilaku mereka selama proses pembelajaran 

berlangsung meliputi : (1) Perhatiaan dan motivasi, (2) keaktifan, (3) keterlibatan 

langsung/berpengalaman, (4) pengulangan, (5) tantangan, (6) balikan dan 

penguatan. Menurut Slameto (2010:27-28), pinsip-prinsip belajar sebagai berikut: 

1) Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

Dalam belajar setiap siswa harus berpartisipasi aktif, menimbulkan 

motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan instruksional, dan perlu 

adainteraksi siswa dengan lingkungan. 

2) Sesuai hakikat belajar 

Belajar adalah proses kontinu, maka harus tahap demi tahap sesuai 

perkembangannya. 

3) Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

Belajar bersifat keseluruhan dengan penyajian sederhana, sehingga siswa 

mudah mengerti. 
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4) Syarat keberhasilan belajar 

Belajar memerlukan sarana yang cukup agar siswa belajar dengan tenang. 

Perlu ulangan berkali-kali agar materi mendalam pada siswa. 

Menurut Suprijono (2012: 4) bahwa prisip-prinsip belajar yaitu (1) prinsip 

belajar adalah perubahan perilaku yang mempunyai ciri-ciri seperti sebagai hasil 

tindakan rasional instrumental, continu atau berkesinambungan dengan perilaku 

lainnya, positif atau berakumulasi, (2) belajar merupakan proses, belajar terjadi 

karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, (3) belajar merupakan 

bentuk pengalaman, pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan prinsip-prinsip yang dijadikan 

pegangan pelaksanaan kegiatan belajar yaitu perhatiaan dan motivasi, keaktifan, 

keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan 

penguatan. 

2.1.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses dasar dari pendidikan, dari sanalah lingkup 

terkecil secara formal yang menentukan dunia pendidikan berjalan baik atau tidak. 

Menurut Hosnan (2014: 18) pembelajaran merupakan suatu proses interaksi 

komunikasi antara sumber belajar, guru, dan siswa. Interaksi komunikasi itu 

dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung dengan menggunakan media, dimana sebelumnya telah menentukan 

model pembelajaran yang akan diterapkan. Pembelajaran terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Huda 
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(2013: 2) pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan 

metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi 

ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang. 

Sependapat dengan hal tersebut, menurut Aqib (2013: 66) pembelajaran adalah 

upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses 

pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

Berdasarkan beberapa uraian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan 

komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

2.1.2 Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah dampak dari kegiatan belajar siswa. Menurut Rifa’i dan 

Anni (2011:85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah proses pembelajaran. Perolehan aspek–aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik.  

Menurut Taksonomi Bloom edisi revisi domain kognitif adalah remember 

(mengingat), understand (memahami), apply (mengaplikasikan), analyze 

(menganalisis), evaluate (evaluasi), dan create (membuat). Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor 

meliputi keterampilam produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 
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Hamalik (2015:30) mendefinisikan bahwa hasil belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada seseorang yang telah belajar, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar yang 

meliputi tiga ranah tersebut dinilai secara holistik, baik selama pembelajaran 

berlangsung (penilaian proses) maupun setelah pembelajaran usai dilaksanakan 

(penilaian hasil belajar). Penilaian tersebut dilaksanakan melalui penilaian 

autentik. Penilaian autentik (Authentic Assessment) adalah pengukuran yang 

bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah penguasaan siswa terhadap isi pembelajaran yang telah dilakukan 

yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dinilai secara 

menyeluruh. 

2.1.3 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

. IPA merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang semula 

berasal dari bahasa Inggris ‘science’. Kata ‘science’ sendiri berasal dari kata 

dalam bahasa Latin ‘scientia’ yang berarti saya tahu. Science terdiri dari social 

sciences (ilmu pengetahuan sosial) dan natural sciences (ilmu pengetahuan alam). 

IPA merupakan rumpun ilmu, yang memiliki karakteristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian 

dan hubungan sebab akibatnya.  

Menurut Wisudawati (2014: 22) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memiliki 

tiga istilah, yaitu ilmu, pengetahuan, dan alam. Ilmu adalah pengetahuan yang 
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diperoleh secara ilmiah, artinya diperoleh dengan metode ilmiah. Pengetahuan 

adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Sedangkan pengetahuan alam 

adalah pengetahuan tentang alam semesta beserta isinya. Dengan demikian IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian 

yang ada di alam ini. 

Carin dan Sund dalam Samatowa (2010: 20) menyebutkan bahwa unsur-

unsur sains terdiri dari tiga macam yaitu proses, produk, dan sikap. Proses atau 

metode yang meliputi pengamatan, membuat hipotesis, merancang dan melakukan 

percobaan, mengukur dan proses-proses pemahaman kealaman lainnya. Produk 

meliputi prinsip-prinsip, hukum-hukum, teori-teori, kaidah-kaidah, postulat-

postulat dan sebagainya. Sikap misalnya mempercayai, menghargai, menanggapi, 

dan menerima.  

Menurut Wisudawati (2014: 24) IPA memiliki empat unsur utama, yaitu (a) 

sikap : IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk 

hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan dengan 

menggunakan prosedur yang bersifat open ended; (b) proses : proses pemecahan 

masalah pada IPA memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistematis 

melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, 

perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan 

kesimpulan; (c) produk : IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, 

dan hukum; (d) Aplikasi : penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari – hari. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan IPA merupakan suatu disiplin ilmu 

yang disusun secara sistematis untuk mempelajari alam sekitar melalui observasi 

dan eksperimen sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

2.1.4 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA di SD hampir sama mata pelajaran lain, hanya lebih 

melibatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Proses pembelajaran IPA di SD 

disesuaikan perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. 

Samatowa (2011: 2) menjelaskan bahwa IPA di SD hendaknya membuka 

kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah. Hal ini 

akan membantu mereka mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari 

jawaban atas berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. Fokus 

pembelajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan 

pengembangan anak didik terhadap dunia mereka dimana mereka hidup. Alasan 

IPA perlu dibelajarkan di SD yaitu :  (1) Bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa. 

Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali bergantung pada kemampuan 

bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi; (2) Bila IPA 

diajarkan dengan cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang 

memberikan kesempatan berpikir kritis, misalnya IPA diajarkan dengan 

mengikuti metode “menemukan sendiri”; (3) Bila IPA diajarkan melalui 

percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA tidaklah 

merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka;dan (4) Mata pelajaran ini 
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mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

Dengan demikian, pembelajaran IPA di SD yang berjalan sesuai hakikatnya, 

hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak didik 

secara alamiah. sesuai dengan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di alam. dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, 

penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang 

akan memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran IPA tersebut. 

2.1.5 Model Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa untuk 

memperoleh pengetahuan. Seorang guru harus pandai memilih dan menentukan 

model pembelajaran sekreatif mungkin dalam pembelajaran, sehingga dapat 

menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisian, dan tentunya dapat 

meningkatkan hasil belajar. Menurut Suprijono (2012: 45-46) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional dikelas. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan model pembelajaran adalah 

perencanaan untuk mengaktifkan kegiatan belajar mengajar yang digunakan 

sebagai pedoman merencanakan pembelajaran dikelas agar tercapai tujuan belajar 

yang optimal. Model pembelajaran yang sesuai untuk membimbing siswa berpikir 

kritis dan menemukan konsep sendiri yaitu melalui model PBL.
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2.1.6 Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

PBL atau Pembelajaran Berdasarkan Masalah merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mengajarkan kepada siswa bagaimana belajar dari masalah 

sehingga siswa dapat menemukan sendiri solusinya dan dapat membangun 

pengetahuaanya sendiri. 

Menurut Aqib (2013:14) PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka

memperoleh pengetahuan dan konsep dari materi pelajaran. Apabila siswa 

dilibatkan pada kegiatan belajar diharapkan pengetahuannya benar-benar diserap 

dengan baik. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Shoimin (2014:129-

130) PBL merupakan model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah 

autentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, 

terbuka, negosiasi, dan demokratis. Menurut Suprijono (2012:71) pembelajaran 

berbasis masalah melibatkan presentasi situasi-situasi autentik dan bermakna yang 

berfungsi sebagai landasan bagi investigasi oleh peserta didik. Masalah tersebut 

dapat dijadikan bahan belajar siswa agar siswa lebih memahami materi pelajaran 

dan siswa juga lebih tertantang menyelesaikan permasalahan tersebut melalui 

investigasi yang dilakukan. 

Dalam model pembelajaran PBL ini guru hanya sebagai fasilitator karena 

siswalah yang belajar dan menggali sendiri pengetahuan. Hal tersebut sesuai 
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dengan pendapat Hamdani (2011: 87) pembelajaran berdasarkan masalah 

menekankan masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa dan peran guru 

dalam menyajikan masalah, mengajukan  pertanyaan, dan memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog sehingga akan di dapat solusi dari masalah tersebut. 

Pembelajaran berdasarkan masalah ini dapat menjadikan siswa lebih memahami 

pengetahuan yang didapat sehingga akan lebih bermakna dan lekat pada pikiran 

siswa. 

Model PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang menjadikan 

masalah sebagai bahan pelajaran. PBL dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. PBL bertujuan 

membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. 

Siswa dituntut belajar dari masalah yaitu dengan menyelesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru sehingga dari masalah tersebut siswa mampu belajar dan 

memperoleh jawaban atau pengetahuan dengan cara mereka sendiri.  

Menurut Baroon dalam Rusmono (2014: 56) Ciri – ciri PBL adalah (1) 

menggunakan permasalahan dalam dunia nyata; (2) pembelajaran dipusatkan pada 

penyelesaian masalah; (3) tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa; dan (4) 

guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran PBL menawarkan kebebasan 

siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa 

tidak sekedar mendengarkan ceramah guru atau berperan serta dalam diskusi, 

tetapi siswa juga diminta untuk menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber. 
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Menurut Trianto (2007: 71) PBL terdiri dari lima langkah utama yang 

dimulai dengan guru memperkenalkan peserta didik dengan suatu situasi masalah 

dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja peserta didik. Kelima 

langkah tersebut dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tahap-tahap Model Pembelajaran Problem Based Learning

Tahap Tingkah Laku Guru

Tahap 1

Orientasi siswa pada 

masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena, demonstrasi, atau cerita 

untuk memunculkan maslaah, memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang 

dipilih.

Tahap 2

Mengorganisasi siswa untuk 

belajar

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut.

Tahap 3

Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah.
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Tahap 4

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai serta membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.

Tahap 5

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan.

Menurut Shoimin (2014: 132) PBL memiliki kekurangan seperti: (a) PBL

tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru berperan 

aktif dalam menyajikan materi, PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang 

menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah, (b) 

dalam satu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan 

menjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Pada dasarnya PBL juga banyak 

manfaat bagi siswa. Meskipun PBL sering diterapkan pada siswa Sekolah 

Menengah Atas sampai mahasiswa, namun penerapan PBL di Sekolah Dasar juga 

memiliki banyak manfaat bagi siswa. Pembelajaran dengan menerapkan PBL

memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 

1) Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia yang menemukan 

konsep tersebut. 

2) Melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir kritis siswa yang lebih tinggi. 
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3) Pengetahuan tertanam berdasarkan schemata yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna 

4) Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran karena masalah-masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini bisa 

meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang 

dipelajarinya. 

5) Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif 

dengan siswa lainnya. 

6) Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap 

pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat 

diharapkan. 

7) PBL diyakini pula dapat menumbuhkembangkan kemampuan kelompok, 

karena hampir di setiap langkah menuntut adanya keaktifan siswa. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Problem Based 

Learning (PBL) memiliki banyak kelebihan yang bermanfaat bagi siswa dan guru. 

Kelebihan bagi guru salah satunya untuk mengembangkan kemampuan inovasi 

mengajar. Dengan kelebihan tersebut maka pembelajaran PBL akan berhasil. 

Dalam penerapannya, model ini dapat juga berperan dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dan mengembangkan kreativitas siswa dalam 

belajar karena siswa dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 
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2.1.7 Ceramah dengan Variasi Tanya Jawab dan Diskusi 

Ceramah merupkan metode yang paling umum dilakukan dalam 

pembelajaran, biasanya berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta yang 

ditutup dengan tanya jawab antara guru dan siswa (Hamdani, 2011: 156). Metode 

ceramah itu pada umumnya dilakukan secara lisan. 

Menurut Majid (2014: 194) metode ceramah merupakan metode yang 

sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur.Hal ini selain disebabkan oleh 

pertimbangan tertentu juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru maupun siswa. 

Guru biasanya belum merasa puas jika dalam proses pengelolaan pembelajaran 

tidak melakukan ceramah.  

Kelebihan metode ceramah menurut Wisudawati (2014:144) : (1) metode 

ceramah baik jika digunakan pada sekolah yang memiliki keterbatasan buku ajar; 

(2) guru mampu mengontrol materi yang akan diberikan; (3) guru dapat 

merencanakan waktu penyampaian materi; (4) guru dapat menyampaikan materi 

dalam waktu singkat; (5) dapat digunakan dalam kelas besar; (6) metode ceramah 

lebih praktis, ekonomis, dan efisien.  

Menurut wisudawati (2014:144) metode ceramah juga memiliki 

kelemahan seperti : (1) metode ceramah memaksa peserta didik menjaga 

konsentrasinya; (2) metode ceramah membuat peserta didik terganggu oleh hal –

hal visual; (3) metode ceramah membuat peserta didik cenderung diperlakukan 

sama rata oleh guru; (4) metode ceramah cenderung membuat guru otoriter; (5) 

metode ceramah membuat kelas monoton; (6) metode ceramah yang disampaikan 
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oleh guru yang tidak pandai bertutur kata akan membuat kelas menjadi 

membosankan.  

Selain menggunakan ceramah, guru juga juga membubuhkan tanya jawab 

sebagai interaksi yang efektif. Menurut wisudawati (2014: 162) Bertanya 

merupakan penggunaan bahasa verbal untuk meminta respons dari orang lain. 

Guru bertanya kepada peserta didik merupakan hal yang sangat penting. 

Pertanyaan tersebut dapat mengoptimalkan proses berpikir dan perkembangan 

mental atau psikologi peserta didik. Ketika memberikan sebuah pertanyaan, 

seorang guru sebaiknya memberikan waktu peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Seorang guru juga harus memberikan kesempatan 

peserta didik untuk bertannya atau meminta guru mengulang atau menjelaskan 

ulang materi yang telah disampaikan.  

Setelah menyampaikan materi melalui ceramah dengan variasi tanya 

jawab, seorang guru juga menerapkan belajar bersama dalam bentuk kelompok 

(diskusi). Menurut Hamdayama (2014: 131) diskusi adalah percakapan ilmiah 

yang berisikan pertukaran pendapat, pemunculan ide-ide serta pengujian pendapat 

yang dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dalam kelompok itu untuk 

mencari kebenaran. Diskusi merupakan tukar menukar informasi, pendapat, dan 

unsur-unsur pengalaman secara teratur. Tujuannya ialah untuk memperoleh 

pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti mengenai sesuatu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ceramah dengan variasi tanya 

jawab dan diskusi merupakan suatu kegiatan yang paling umum dilakukan dalam 
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pembelajaran. Hal ini untuk merangsang peserta didik untuk berpartisipasi dalam 

proses belajar mengajar. 

2.1.8 Teori Belajar yang mendukung  

2.1.8.1 Teori Behaviorisme 

Teori behaviorisme sangat menekankan pada perilaku (behavior) yang 

dapat diamati. Menurut Hariyanto (2012: 58) behaviorisme merupakan aliran 

psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmaniah, dan 

mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan 

individu dalam kegiatan belajar. Para ahli behaviorisme berpendapat bahwa 

belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar 

merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut teori 

ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output

yang berupa proses.  

Peran guru dalam proses pembelajaran IPA menurut teori behaviorisme 

adalah membuat suatu stimulus yang mampu menciptakan respons peserta didik 

agar tertarik dengan konsep IPA. Stimulus yang dimaksud dapat berupa penyajian 

materi yang menarik, pengembangan eksperimen-eksperimen IPA yang menarik, 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari peserta disik, dan mengoptimalkan peserta 

didik agar terlihat aktif. (Wisudawati, 2014: 40) 

2.1.8.2 Teori Konstruktivisme 

Prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru 

tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 
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membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Sardiman (2012:37) 

menyatakan bahwa pengetahuan kita merupakan konstruksi dari kita yang 

mengetahui sesuatu. Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal 

ditemukan, melainkan suatu perumusan yang diciptakan orang yang sedang 

mempelajarinya. Konstruktivisme memberikan penekanan pada keaktifan peserta 

didik dalam pembelajaran. Melalui pendekatan konstruktivisme, belajar bagi 

peserta didik tidak lagi merupakan “menerima” apa saja yang diberikan oleh 

pendidik, tetapi secara aktif dan kreatif “membina” pengetahuan yang sudah ada 

dan mentransformasikannya dengan pengetahuan yang ada. Dengan itu dipahami 

sebagai sesuatu yang tidak “dipindahkan” tetapi “dibina” dan “diproses” dalam 

struktur kognitif si belajar. Dalam proses tersebut, peserta didik akan 

menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya untuk membina pengetahuan baru dalam pikirannya. (Munir, 2013 

:84-85) 

2.1.8.3 Teori kognitif Piaget 

Teori belajar kognitif menekankan peristiwa mental bukan peristiwa 

behaviorisme, meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata 

hampir dalam setiap peristiwa belajar (Suprijono, 2012: 22). Perilaku individu 

bukan semata - mata respons terhadap yang ada melainkan yang lebih penting 

karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Belajar menurut teori kognitif 

adalah perseptual. Teori kognitif menekankan belajar sebagai proses internal. 

Menurut Piaget (dalam Rifa’i, 2012:32-35) tahap perkembangan kognitif 

seseorang mencakup empat tahap, yaitu: 
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a. Tahap Sensorimotori (0 – 2 Tahun) Pada tahap ini pengetahuan masih 

terbatas pada persepsi yang diperoleh dari penginderaan dan kegiatan 

motorik. Perilaku yang dimiliki masih terbatas pada respons, motorik 

sederhana yang disebabkan oleh rangsangan penginderaan. 

b. Tahap Praoperasional (2 – 7 Tahun) Pada tahap ini pemikiran lebih bersifat 

simbolis, egosentries dan intuitif sehingga tidak melibatkan pemikiran 

operasional. Pada tahap simbolis (2 – 4 tahun) anak sudah mampu 

mempresentasikan objek yang tidak nampak dan penggunaan bahasa mulai 

berkembang yang ditunjukan dengan sikap bermain sehingga muncul 

egoisme dan animisme. 

c. Tahap Operasional Konkret (7 – 11 Tahun) Pada tahap ini siswa mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda 

konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada 

situasi konkret dan kemampuan untuk menggolonggolongkan sudah ada. 

Operasi yang mendasari pemikirannya berdasarkan pada yang konkret atau 

nyata, dapat dilihat, diraba atau dirasa dari suatu benda atau kejadian. 

d. Tahap Operasional Formal (11 – 15 Tahun) Pada tahap ini siswa sudah bisa 

berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal tampak 

lebih jelas dalam pemecahan problem verbal. Siswa juga mampu berpikir 

spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan 

diri orang lain. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan teori kognitif 

menekankan belajar merupakan peristiwa mental seseorang dari adaptasi 

intelektual. Jadi, dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif, 
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pembelajaran dapat lebih efektif dan bermakna sehingga akan lebih 

memudahkan dalam pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. 

Dengan menerapkan model pembelajaran PBL diharapkan siswa dapat 

menggali kemampuan untuk menggolonggolongkan, operasi yang mendasari 

pemikirannya berdasarkan pada yang nyata, dapat dilihat atau dirasa dari 

suatu kejadian, mencarian informasi baru, menganalisis berbagai masalah, 

menarik simpulan dan sebagainya. Hal tersebut sangat didukung oleh teori 

belajar kognitif. 

2.1.8.4 Teori Humanistik 

Teori humanistik menekankan bahwa proses belajar harus berhulu dan 

bermuara pada manusia. Dari teori-teori belajar, seperti behavioristik, kognitif, 

dan konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia 

filsafat daripada dunia pendidikan. Pada kenyataanya teori ini lebih banyak 

berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling 

ideal. Dengan kata lain teori ini lenih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam 

bentuknya yang paling ideal dari pada belajar seperti apa yang diamati dalam 

dunia keseharian.

Menurut Thobroni dan Mustofa (2011: 157) bahwa bagi para penganut 

teori humanistik, proses belajar harus bermuara pada manusia. Pendapat tersebut 

didukung oleh Rifa’i dan Anni, bahwa teori humanistik menganggap bahwa 

pembelajaran merupakan wahana bagi siswa untuk melakukan aktualisasi diri, 

sehingga pendidik harus membangun kecenderungan dan mengorganisir kelas 

agar siswa melakukan kotak dengan peristiwa-peristiwa yang bermakna. Fokus 
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utama teori ini adalah hasil pendidikan yang bersifat afektif, belajar tentang cara-

cara belajar (learning how to learn) dan meningkatkan kreativitas dan semua 

potensi siswa.

2.1.9 Materi Peristiwa Alam dan Dampaknya 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi Peristiwa Alam

yang terjadi di Indonesia.Materi ini terdapat dalam kelas V semester 2 dengan KD 

7.6. Materi Peristiwa Alam dan dampaknya akan dijelaskan dalam uraian dibawah 

ini. 

1. Peristiwa Alam 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Sekarang kita akan 

mempelajari berbagai macam bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. 

Beberapa peristiwa alam yang terjadi di Indonesia adalah banjir, tanah 

longsor, tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Beberapa tahun terakhir 

ini, negeri kita Indonesia banyak dilanda peristiwa alam, seperti tsunami di 

Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, banjir di Jakarta, luapan lumpur panas dan 

masih banyak perisiwa alam lainnya. Peristiwa-peristiwa alam seperti ini 

terjadi karena ketidakseimbangan alam karena ulah manusia atau karena 

kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Banjir yang terjadi di Jakarta, banyak 

disebabkan karena ulah manusia.  
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2. Peristiwa Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan 

dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 

50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat 

cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung air 

hujan sehingga air meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan Januari 2008 

terjadi banjir di berbagai daerah. Banjir melanda kota-kota besar seperti 

Jakarta, Semarang, Solo, Aceh, dan Lampung. Bencana banjir dapat 

mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Rumah-rumah dan ribuan hektare

sawah yang ditanami padi rusak. Jalan-jalan terputus tidak bisa dilewati. 

Korban banjir pun dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan 

penyakit-penyakit kulit. 

3. Peristiwa tanah longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena 

tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di 

atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk 

yang ada di bawahnya. Sepanjang bulan Januari 2008 terjadi tanah longsor di 

beberapa daerah. Bencana ini di antaranya terjadi di Brebes dan 

Tawangmangu yang memakan banyak korban harta dan jiwa. 

4. Peristiwa gunung meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, dan 

lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat menuruni gunung, 
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lava ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat dingin, aliran 

lava ini mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air 

hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus sering 

disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung 

meletus disebut gempa bumi vulkanik. Misalnya gempa yang terjadi saat 

Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau ini 

juga mengakibatkan gelombang tsunami. Letusan gunung api dapat 

mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang 

dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang 

dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava 

pijar ini mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan korban 

jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. 

5. Peristiwa gempa bumi 

Gempa dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik 

terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik 

terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Gempa bumi ini dapat 

mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, tanah terbelah, dan 

makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban. Gempa bumi mempunyai 

kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan 

skala Richter. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Terjadinya 

gempa tektonik dimulai dari sebuah tempat yang disebut pusat gempa. Pusat 

gempa dapat berada di daratan atau lautan. Pusat gempa yang berada di lautan 
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dapat menyebabkan gempa bumi di bawah laut. Gempa seperti ini bisa 

menyebabkan gelombang hebat yang disebut tsunami. Gelombang itu 

bergerak menuju pantai dengan kecepatan sangat tinggi dan kekuatannya 

sangat besar. Kecepatannya dapat mencapai 1.000 km per jam. Ketika 

mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga membentuk dinding 

raksasa. Tinggi gelombang laut normal antara 1–2 meter. Namun, saat 

tsunami tinggi gelombang laut dapat mencapai 30–50 meter. Gelombang ini 

akan bergerak cepat menuju daratan dan merusak segala sesuatu yang 

dilaluinya. 

6. Peristiwa angin puting beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak 

memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai 

angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km/jam. 

Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang 

dilaluinya. Akhir-akhir ini angin puting beliung sering terjadi di negara kita. 

Beberapa daerah yang mengalami angin puting beliung yaitu Magelang, 

Lampung, Garut, Nusa Tenggara Timur, dan Banjarmasin. 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya mengenai model pembelajaran PBL. Adapun hasil penelitian-

penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Novita, G. A. Dwi Lisa pada tahun 2014 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran PBL Terhadap Keterampilan Proses 

Sains Siswa Kelas V SD di Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo” juga 

menunjukkan keefektifan model Problem Based Learning dalam pembelajaran. 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui perbedaan keterampilan proses sains 

antara kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan kelompok siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD di gugus 

IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan hasil 

analisis data penelitian, pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dan model pembelajaran konvensional memiliki pengaruh 

yang berbeda terhadap keterampilan proses sains siswa. Kelompok siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning

memiliki keterampilan proses sains yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Hal ini terlihat dari rerata skor keterampilan proses sains kedua 

kelompok. Kelompok eksperimen memiliki rerata skor yang lebih tinggi, yaitu 

sebesar 21,44 dan berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan kelompok 

kontrol memiliki rerata skor sebesar 13,04 berada pada kategori sedang.
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Keefektifan model PBL juga ditunjukkan oleh penelitian internasional yang 

dilakukan oleh Akınoğlu dari Universitas Marmara, Istanbul, Turki pada tahun 

2006 berjudul “The Effects of Problem-Based Active Learning in Science 

Education on Students’ Academic Achievement, Attitude and Concept Learning”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model Problem 

Based Learning pada pendidikan sains, khususnya terhadap hasil belajar siswa 

dan konsep belajarnya. Data kuantitatif diperoleh melalui pre/post-test dan uji 

kelompok, sementara data kualitatif diperoleh dari analisis dokumen. Penelitian 

dilakukan pada 50 siswa kelas VII di sebuah sekolah negeri di Instanbul. 

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen pengukuran, yaitu tes prestasi, 

pertanyaan terbuka, dan skala sikap. Koefisien reliabilitas pada tes prestasi yaitu 

KR20 = 0,78, sementara nilai α dari skala sikap adalah 0,89. Berdasarkan evaluasi 

dan hasil pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem 

Based Learning berpengaruh secara positif terhadap hasil belajar siswa dan sikap 

mereka terhadap sains. Selain itu, penerapan model Problem Based Learning juga 

berpengaruh secara postitif terhadap perkembangan konsep dan meningkatkan 

pemahaman siswa. 

Sezgin, Gamze Selcuk (2010) dari International Journal of the Physical 

Sciences tentang “The Effects of Problem-Based Learning on Pre-Service 

Teachers’ Achievement, Approaches and Attitudes Towards Learning Physics”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah tidak hanya 

mendorong pendekatan yang mendalam siswa untuk belajar, tetapi juga 

meningkatkan minat (komponen sikap) terhadap mata pelajaran fisika. Hasil 
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penelitian juga mengisyaratkan bahwa fisika berbasis PBL meningkatkan prestasi 

siswa dalam pelajaran fisika. 

Penelitian terkait dilakukan oleh Christiana (2014) dengan judul Pengaruh 

Model Problem Based Learning Berbasis Penilaian Proyek Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis IPA SD Gugus VIII Sukawati. Hasil penelitian 

menunjukkan Ketujuh kelas yang ada dirandom untuk menentukan dua kelas 

sebagai sampel penelitian. Kemudian dari dua kelas tersebut, diundi untuk 

menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelas yang mendapat 

perlakuan Model Problem Based Learning berbasis penilaian proyek yaitu Kelas 

V SDN 1 Singapadu Kaler yang berjumlah 33 siswa dan kelas kontrol yang 

mendapat perlakuan pembelajaran konvensional yaitu Kelas V SDN 1 Singapadu 

Tengah yang berjumlah 30 siswa. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan model Problem Based Learning berbasis penilaian proyek 

dan yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada kelas V Gugus 

VIII Kecamatan Sukawati tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji-t diperoleh 

thitung = 2,11> ttabel (α=0,05,58)= 2,000 berarti hipotesis alternatif yang 

menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir 

kritis IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model Problem Based 

Learning berbasis penilaian proyek dan yang dibelajarkan dengan pembelajaran 

konvensional padataraf signifikansi 5% diterima. Artinya bahwa siswa yang 

dibelajarkan dengan model Problem Based Learning berbasis penilaian proyek 

kemampuan berpikir kritisnya lebih baik dari pada siswa yang dibelajarkan 
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dengan pembelajaran konvensional. Hal tersebut didukung juga adanya perbedaan 

nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok eksperimen yaitu = 

72,08 ≥ 62,92 kelompok kontrol. Pada pembelajaran IPA yang menggunakan 

model Problem Based Learning berbasis penilaian proyek menyajikan 

pembelajaran IPA sebagai produk berdasarkan masalah dan proyek memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membangun konsep dan ide. Siswa mendapat 

pengalaman langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

kehidupan siswa sehari hari sehingga kemampuan berpikir kritissiswa menjadi 

optimal. 

Penelitian terkait dilakukan Yastika (2016) dengan judul Pengaruh Metode 

PBL dan Metode Expository terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 

V. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian 

eksperimen semu. Desain yang digunakan adalah kelompok kontrol pratest –

pascatest berpasangan. Data hasil penelitian berupa data pretest dan data posttest

disajikan secara deskriptif. Hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan pada hasil belajar afektif dari kelas eksperimen 

(KE1 dan KE2) dengan kelas kontrol (KK) menunjukkan bahwa metode yang 

digunakan pada proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Pada metode Project-based learning siswa dilibatkan dan mempunyai peran yang 

lebih banyak dari pada metode expository. Rata-rata hasil belajar menggunakan 

metode Project-based learning lebih baik daripada metode expository.

Penggunaan metode Project-based learning lebih efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar jika dibandingkan dengan penggunaan metode expository. 
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Penggunaan metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Siswa yang mempunyai kesempatan untuk belajar mandiri dan sumber belajar 

yang beragam mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengem-bangkan 

kemampuannya dalam menerima dan menggunakan konsep-konsep ilmu 

pengetahu-an. Siswa akan mengembangkan sikap-sikap bagaimana mereka harus 

belajar dan berhubungan dengan lingkungannya. Keterampilan-keterampilan 

siswa dalam memecahkan masalah, bekerja sama dan mencari informasi ber-

kembang positif sejalan dengan perkembangan kognitif mereka. 

Penelitian terkait dilakukan oleh Alfian, F (2015) dengan judul Efektivitas 

Pembelajaran Model PBL menggunakan Audio visual Untuk meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa mapel IPA kelas VII. Penelitian ini menggunakan penelitian 

eksperimen semu. Sampel dari penelitian ini adalah kelas VIIB sebagai kelas 

eksperimen dan Kelas VIIC sebagai kelas kontrol. Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian True Experimental Design, analisis instrumen meliputi analisis 

validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik Purposive Samplingdengan analisis data awal berupa 

analisis homogenitas dan normalitas. Data akhir dianalisis menggunakan analisis 

homogenitas dan normalitas untuk mengetahui statistik yang digunakan. 

Pelaksanaan pembelajaran PBL menggunakan audio visual pada sub pokok 

bahasan perubahan wujud zat ditunjang dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai. Melalui model pembelajaran tersebut siswa menjadi 

lebih aktif karena banyak aktifitas yang dilakukan dalam pembelajaran dan 

praktikum di kelas. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat 
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disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Problem Based Learning 

menggunakan audio visual efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII 

mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan wujud zat. Pada kelas eksperimen 

didapat nilai akhir rata-rata 78,03 sehingga didapat nilai uji gain sebesar 0,59. 

Sedangkan untuk kelas kontrol nilai akhir rata-rata 68,68 sehingga didapat nilai 

uji gain sebesar 0,41. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Diantari, Putu (2014) dengan judul 

Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning berbasis Hypnoteaching 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas V SD. Penelitian ini 

menggunakan penelitian eksperimen semu, dengan rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa SD Gugus I Kuta Utara sebanyak 488 Siswa. 

Sampel diambil dengan teknik Random Sampling. Hasil belajar Matematika siswa 

yang dibelajarkan dengan menerapkan model pembelajaran problem based 

learning berbasis hypnoteaching pada siswa kelas V SD Gugus I Kuta Utara 

Tahun Pelajaran 2013/2014 diperoleh rerata post-test = 80,3. Diketahui bahwa 

terdapat 32 siswa atau 94,12 % siswa memperoleh hasil belajar di atas KKM yaitu 

71 untuk Matematika dan 2 siswa atau 5,88% siswa memperoleh hasil belajar di 

bawah KKM pada kelompok eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa 

kecenderungan siswa yang mengikuti model pemelajaran problem based learning 

berbasis hypnoteaching memperoleh hasil belajar di atas KKM. Hasil belajar 

Matematika siswa yang dibelajarkan dengan menerapkan pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas V SD Gugus I Kuta Utara Tahun Pelajaran 
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2013/2014 diperoleh rerata post-test = 77,23. Diketahui bahwa terdapat 34 siswa 

atau 87,18% siswa memperoleh hasil belajar di atas KKM yaitu 71 untuk 

Matematika dan 5 siswa atau 12,82% siswa memperoleh hasil belajar di bawah 

nilai KKM pada kelompok kontrol. Dari perhitungan uji-t pada bab sebelumnya 

dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (α = 0,05) atau taraf kepercayaan 95% 

dengan dk = 71, diperoleh ttabel = 2,000 dan thitung = 2,25. Kedua nilai tersebut 

dibandingkan maka diperoleh thitung ˃ ttabel (2,25 ˃ 2,000). Dari perbandingan 

ini maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar Matematika siswa yang dibelajarkan melalui penerapan 

model pembelajaran problem based learning berbasis hypnoteaching dengan 

siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran secara konvensional pada siswa 

kelas V SD Gugus I Kuta Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning berbasis 

hypnoteaching berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V SD 

Gugus I Kuta Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan permasalahan pada pembelajaran IPA yang masih 

menggunakan ceramah bervarasi dengan tanya jawab dan diskusi dalam hal ini 

guru kurang optimal dalam  menguasai model pembelajaran yang inovatif. Guru 

perlu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang inovatif agar dapat 

membuat suasana belajar menjadi menyenangkan bagi siswa dan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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Model pembelajaran PBL telah dipertimbangkan dan tepat untuk materi 

peristiwa alam dan dampaknya. Model pembelajaran PBL menekankan pada 

pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran PBL juga meilibatkan 

siswa pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan 

baik, Siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain, dan siswa dapat 

memperoleh pemecahan dari berbagai sumber. 

Penelitian ini akan membandingkan hasil belajar IPA antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok kontrol tetap menggunakan 

pendekatan yang biasa digunakan oleh guru yaitu ceramah dengan variasi tanya 

jawab dan diskusi, sedangkan untuk kelompok eksperimen akan diberikan 

perlakuan dengan menggunakan model PBL. Sebelum kedua kelas diberi 

perlakuan, terlebih dahulu akan diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa. Selanjutnya diberikan pembelajaran dengan model masing-masing, 

setelah pembelajaran selesai akan diberikan postest untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran terhadap hasil belajar IPA sebagai akibat dari perlakuan 

dengan menerapkan model pembelajaran masing-masing. Dari uraian tersebut, 

dapat digambarkan alur pemikiran pada bagan 2.1 : 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2012:96). Berdasarkan 

Posttest Posttest

Keefektifan Model Pembelajaran PBL Terhadap Hasil Belajar 

IPA Materi Peristiwa  Alam dan Dampaknya Siswa Kelas V  

SDN Gugus Plangkawati Semarang

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Pretest

 

Pretest

 

Model Pembelajaran PBL 
Ceramah dengan variasi 

tanya jawab dan diskusi 

 

Hasil 
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kerangka berpikir di atas, maka diajukan rumusan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

Hipotesis Awal (Ha): Model pembelajaran PBL lebih efektif terhadap hasil 

belajar IPA materi peristiwa  alam dan dampaknya pada 

siswa kelas V  SDN Gugus Plangkawati Semarang. ( μ1 

≥ μ2) .

Hipotesis Nol (Ho): Model pembelajaran PBL tidak lebih efektif terhadap 

hasil belajar IPA materi peristiwa  alam dan dampaknya 

pada siswa kelas V  SDN Gugus Plangkawati Semarang. 

(µ1< µ2). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul keefektifan model pembelajaran 

PBL terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa alam dan dampaknya siswa kelas 

V SDN Gugus Plangkawati Semarang dapat disimpulkan bahwa pada 

pembelajaran IPAyang menggunakan model PBL lebih efektif. Hal ini dapat 

dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil dari uji t menunjukkan bahwa 

thitung sebesar 19,1104, sedangkan ttabel sebesar 2,02 pada taraf kesukaran 5% dan 

dk sebesar 81. Karena thitung> ttabel yaitu 19,1104>2,02, maka Ho ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran 

Problem Based Learning dan ceramah dengan variasi tanya jawab dan diskusi 

terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa alam dan dampaknya siswa kelas V 

SDN Gugus Plangkawati Semarang. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan dalam melaksanakan pembelajaran IPA melaui 

model pembelajaran PBL lebih efektif terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa  

alam dan dampaknya pada siswa kelas V  SDN Gugus Plangkawati Semarang, 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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5.2.1 Secara Teoretis  

Model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 

peristiwa alam dan dampaknya pada siswa kelas V  SDN Pudakpayung 01. Tidak 

hanya hasil belajar pada mata pelajaran IPA  saja yang dapat ditingkatkan 

menggunakan model pembelajaran PBL mata pelajaran lain yang ada di sekolah 

pun dapat ditingkatkan. 

5.2.2 Secara praktis 

5.2.2.1 Bagi guru  

Model pembelajaran PBL dapat dijadikan acuan guru sebagai alternatif  

untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPA khusunya. 

5.2.2.2 Bagi siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran PBL dapat melatih berpikir kritis 

siswa dan menjadikan siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

5.2.2.3 Bagi Sekolah/Lembaga 

Penelitian tentang model pembelajaran PBL ini dapat dikembangkan lebih 

lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun pengembang pendidikan lainya, sehingga 

model pembelajaran PBL menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

5.2.2.4 Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperbaiki hasil belajar dengan menggunakan model PBL

dalam pembelajaran IPA khususnya materi peristiwa alam dan dampaknya. 
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