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ABSTRAK 

Umaroh, Umi. 2017. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Problem Based 

Learning pada Pembelajaran IPA Kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Drs. Mujiyono dan Dr. 

Sri Sulistyorini, M. Pd. 140 halaman. 

 

Pembelajaran IPA kelas V di SD Gugus Ki Hajar Dewantara rata-rata 

menggunakan Buku Sekolah Elektronik, dengan buku pendampingan LKS yang 

isinya materi-materi pokok disertai dengan lembar kerja. Namun cara penggunaan 

bahan ajar buku paket yang ada masih belum optimal untuk memenuhi 

karakteristik siswa. Salah satu karakteristik yang dibutuhkan adalah melatih siswa 

untuk berpikir kritis dalam menghadapi sebuah konsep permasalahan yang 

diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kevalidan, keefektifan, 

dan kepraktisan bahan ajar IPA berbasis Problem Based Learning yang telah 

dikembangkan. 

Penelitian menggunakan metode penelitian Research and Development 

(R&D). Produk yang dihasilkan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Uji 

coba kelompok kecil dilakukan di kelas V SDN 01 Dresi Kulon dengan jumlah 8 

siswa, sedangkan uji coba pemakaian dilakukan di kelas V SDN Mojowarno 

dengan jumlah 29 siswa. Data diambil dari tanggapan siswa dan guru tentang 

bahan ajar yang telah dikembangkan dan hasil belajar siswa. Desain yang 

digunakan adalah Pre-Experimental dengan one group pretest-posttest design. 

Hasil penelitian menunjukkan; (1) bahan ajar yang dikembangkan terdapat 

komponen Problem Based Learning; (2) bahan ajar IPA berbasis Problem Based 

Learning dinyatakan valid berdasarkan validasi ahli materi dan ahli media. 

Didapatkan persentase kriteria kelayakan isi 83,3% (layak), kelayakan penyajian 

87,5% (sangat layak), model Problem Based Learning 85,7% (sangat layak), 

kelayakan bahasa 80% (layak), dan kelayakan kegrafikan 87,5% (sangat layak); 

(3) bahan ajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa, hal 

tersebut didasarkan pada uji t dan diperoleh signifikansi 0.000 < 0.05. Uji gain 

sebesar 0,42 dengan kriteria sedang; (4) Persentase respon siswa dan guru 

terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Persentase respon guru secara klasikal 

84,1% (positif) dan persentase respon siswa secara klasikal 86,8% (sangat positif). 

Simpulan penelitian, bahan ajar yang dikembangkan berkarakteristik 

Problem Based Learning, bahan ajar valid, praktis, dan efektif untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran. Saran yang disampaikan; bahan ajar yang 

dikembangkan dapat dijadikan bahan ajar alternatif. Bahan ajar disesuaikan 

dengan sintaks Problem Based Learning. Bahan ajar yang telah dikembangkan 

meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan bahan ajar atau mengembangkan 

pembelajaran. 

Kata Kunci: Bahan Ajar; IPA; Pengembangan; Problem Based Learning. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki tujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan 

keahlian kepada individu sebagai bekal untuk menghadapi setiap perubahan yang 

terjadi. Manusia menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan yang utama, karena 

pendidikan memiliki peranan untuk meningkatkan sumber daya manusia. 

Pendidikan memiliki peranan mempengaruhi perkembangan dalam seluruh aspek 

kepribadian dan kehidupan.  

Indikator keberhasilan peningkatan sumber daya manusia dapat diketahui 

dari keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan dapat dicapai melalui 

proses pembelajaran yang bermakna dan efisien, baik melalui pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. Pendidikan memiliki peranan penting bagi kehidupan untuk 

mencerdaskan anak bangsa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 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. 

 

Berdasarkan pasal tersebut, sebuah proses yang bertahap, terarah, dan 

terencana dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan memiliki tujuan 
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untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggungjawab. 

Tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat diwujudkan melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa pada jalur 

pendidikan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang 

setara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, salah satu kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat Ilmu Pengetauan Alam. Sesuai dengan Undang-Undang 

tersebut, mata pelajaran IPA wajib diberikan kepada siswa pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran IPA pada jenjang dasar maupun 

menengah memerlukan standar minimum yang menjadi acuan siswa dalam 

mengembangkan kurikulum. 

Mata pelajaran IPA harus mencakup standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD atau MI  tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2006 bahwa pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA 

didasarkan pada pemberdayaan peserta untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan dengan menekankan pada pemberian pengalaman belajar 
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secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap ilmiah. 

Proses pembelajaran IPA menitikberatkan pada suatu proses penelitian. Hal 

ini terjadi ketika belajar IPA dapat meningkatkan proses berpikir peserta didik 

untuk memahami fenomena-fenomena alam. Hal ini disebabkan karena IPA 

berawal dari suatu proses penemuan para ahli. Cain dan Evans (1990: 4) membagi 

4 sifat dasar IPA, yaitu; (1) produk; IPA sebagai produk, menurut Cain and Evans 

(1990: 4) “Science as content or product includes the accepted fact, laws, 

principals, and theories of science. At the elementary level, science content can be 

separated into three areas: physical, life, and earth”. IPA sebagai produk berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori IPA; (2) sikap; IPA 

sebagai sikap, menurut Cain and Evans (1990: 5)  

“Developing objectivity, openness, and tentativeness as well as being 

conclusions on aviable data are all part of scientific attitude. The concept of 

intelligent failure should be developed at the elementary level. Children 

should not be afraid to stick their necks out and make intelligent mistakes. 

Much scientific knowledge has result from such mistakes. Science can be 

fun and stimulating. Children should be involved in “messing about” 

activities as well as structured experiences”.  

 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan belajar IPA, sikap ilmiah siswa 

dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau 

kegiatan di lapangan; (3) teknologi; IPA sebagai teknologi, menurut Cain and 

Evans (1990: 6)  

“During the 1980s we have seen the beginnings of a new focus in science 

education. That focus emphasizes preparing our students for the world of 

tomorrow. The development of technology as it relates to our daily lives has 

become a vital part of sciencing. The usefulness of science applications in 

solving “real world” problems is the theme seen in new curricula”.  
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IPA sebagai teknologi bertujuan menyiapkan siswa untuk menghadapi 

tantangan dunia yang semakin lama semakin maju karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (4) proses; IPA sebagai proses, menurut Cain dan 

Evans (1990: 4) “In garedes K through 8. The emphizes in science is palaced on 

the means used in acquiring science content”. IPA sebagai proses yaitu 

memahami bagaimana cara memperoleh produk IPA. IPA disusun dan diperoleh 

melalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan bahwa proses IPA adalah metode 

ilmiah.  

IPA sebagai proses yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan 

tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep, maka IPA 

membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan konsep. IPA membutuhkan 

proses dalam menemukan fakta dan teori yang akan digeneralisasikan. Dalam 

pembelajaran IPA memerlukan bahan ajar penunjang agar siswa memiliki 

keterampilan proses. Bahan ajar hendaknya berisi tentang materi yang 

diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan, seperti: mengamati, mengukur, 

mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. 

Tujuan pembelajaran IPA jika dilakukan berdasarkan standar proses dan 

standar isi, maka sumber daya manusia yang tercipta akan sesuai dengan yang 

dicita-citakan. Namun pada kenyataan, pembelajaran IPA di sekolah-sekolah 

belum menjalankan prosedur sesuai dengan standar proses dan standar isi yang 

ada. Hal tersebut berdasarkan temuan dari dua studi internasional PISA dan 

TIMSS yang mengukur kualitas belajar siswa. Kemampuan belajar siswa 

Indonesia di tingkat internasional perlu dibenahi. Pengukuran dilakukan secara 
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signifikan dan Indonesia memperoleh skor internasional 500, skor tersebut masih 

di bawah rata-rata dengan perincian sebagai berikut: (1) Programme for 

International Student Assessment atau PISA, adalah evaluasi sistem pendidikan 

negara-negara di dunia yang menilai kemampuan kognitif dan keahlian membaca, 

Matematika dan Sains. Hasil PISA tahun 2009 menunjukkan bahwa Indonesia 

berada pada peringkat 57 dari 65 negara. Pada tahun 2012, PISA merinci bahwa 

literasi Sains siswa Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara. Sedangkan 

di tahun 2015, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 

negara; (2) Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

tahun 2011, prestasi Matematika dan Sains siswa Indonesia diukur oleh studi 

internasional menggunakan empat kategori, diantaraya; rendah, menengah, tinggi, 

dan lanjutan. TIMSS menerangkan bahwa prestasi siswa Indonesia dalam hal 

literasi Sains belum memuaskan. Siswa Indonesia berada pada urutan 40 dari 42 

negara dengan perolehan skor 406 dari skor rata-rata internasional 500. Skor 

tersebut tergolong ke dalam kategori low benchmark, artinya siswa baru mengenal 

beberapa konsep dasar dalam Fisika dan Biologi. 

Berdasarkan penemuan yang telah diuraikan, jika dibandingkan dengan 

negara lain pendidikan di Indonesia perlu dibenahi. Secara umum, kegiatan 

belajar masih berpusat pada guru, siswa belum menemukan sendiri pengetahuan 

secara langsung. Permasalahan yang ada merupakan hasil nyata pembelajaran IPA 

yang belum optimal.  

Berdasarkan penemuan-penemuan yang ada, peneliti melakukan pra 

penelitian dengan melakukan refleksi melalui data observasi, dokumen, dan 
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wawancara yang dilakukan peneliti. Setelah melakukan refleksi, peneliti 

menemukan masalah-masalah mengenai hasil belajar IPA di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang. Hal tersebut didukung dengan bukti dokumen nilai ujian 

akhir semester dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas V di 

salah satu SD Gugus Ki Hajar Dewantara Rembang. Berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses 

belajar mengajar, diantaranya; siswa sibuk dengan urusan mereka sendiri, 

beberapa siswa suka menggoda temannya yang sedang fokus dalam pembelajaran 

sehingga membuat suasana belajar mengajar menjadi gaduh. Selain itu, dari segi 

sarana prasarana, alat peraga sudah ada, namun beberapa alat yang belum 

terpenuhi sehingga guru meminta siswa untuk membawa alat peraga dari rumah. 

Pembelajaran tanpa kegiatan yang bervariasi dapat mempengaruhi keaktifan siswa 

di kelas. Pembelajaran yang monoton, akan mengakibatkan kebosanan dan 

kemalasan siswa, karena aktivitas yang dilakukan siswa setiap harinya sama. 

Keaktifan siswa menjadi permasalahan yang ditemukan. Masing-masing individu 

memiliki karakteristik berbeda, maka keaktifan yang dimiliki masing-masing 

individu berbeda pula. Selain itu, guru juga belum mengembangkan bahan ajar. 

Hal tersebut terjadi pada kelas V di SD Gugus Ki Hajar Dewantara Rembang, ada 

siswa yang aktif ada pula siswa yang kurang aktif saat pembelajaran di kelas.  

Dari segi bahan ajar, kelas V di SD Gugus Ki Hajar Dewantara rata-rata 

menggunakan print out buku paket dengan buku pendampingan LKS yang isinya 

materi-materi pokok disertai dengan lembar kerja. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan dengan guru kelas V di salah satu SD Gugus Ki Hajar Dewantara 
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mengemukakan bahwa bahan ajar yang digunakan memiliki tampilan yang 

menarik, baik komponen tulisan, warna yang cukup baik untuk anak usia sekolah 

dasar. Namun cara penggunaan bahan ajar buku paket yang ada masih belum 

optimal untuk memenuhi karakteristik siswa. Salah satu karakteristik yang 

dibutuhkan adalah melatih siswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi sebuah 

konsep permasalahan yang diberikan.  

Permasalahan yang telah diuraikan didukung hasil belajar siswa kelas V 

mata pelajaran IPA pada saat ujian akhir semester satu. Berikut ini data persentase 

nilai ketuntasan minimal yang diperoleh dari SD di gugus Ki Hajar Dewantara 

Rembang. (1) SDN Mojowarno 9 dari 29 siswa (31 %). (2) SDN Tasikharjo 9 dari 

23 siswa (39 %). (3) SDN Tambak Agung 5 dari 24 siswa (20 %). (4) SDN 

Purworejo 8 dari 16 siswa (50 %). (5) SDN Karangsekar 4 dari 13 siswa (30 %). 

(6) SDN 01 Dresi Kulon 13 dari 21 siswa (61 %). (7) SDN Dresi Wetan 12 dari 

18 siswa (66 %). 

Bahan ajar sangat menetukan jalannya kegiatan belajar mengajar. Menurut 

Kurniasih (2014: 4) bahan ajar merupakan segala bentuk bahan baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang digunakan untuk membantu guru dan instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sedangkan menurut Depdiknas 

(2008) bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. 

Bahan ajar memiliki arti penting dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut 

dapat dilihat dari fungsi bahan ajar; (1) sebagai referensi atau bahan rujukan oleh 
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peserta didik; (2) sebagai bahan evaluasi; (3) sebagai alat bantu peserta didik 

dalam melaksanakan kurikulum; (4) sebagai salah satu penentu metode atau 

teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik; (5) sebagai sarana untuk 

peningkatan karir dan jabatan. Selain memiliki fungsi, bahan ajar juga memiliki 

tujuan, diantaranya; (1) memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi 

pembelajaran; (2) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi 

pelajaran atau mempelajari pelajaran baru; dan (3) menyediakan materi 

pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. 

Alat penunjang untuk pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kenyataan di lapangan menunjukkan penggunaan bahan ajar selama ini 

belum optimal dalam membantu siswa mengaitkan materi yang mereka pelajari 

dengan kehidupan nyata. Bahan ajar yang digunakan belum memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri dan 

belum menuntun siswa untuk menemukan suatu konsep, karena konsep sudah 

diberikan secara utuh. Hal tersebut mengakibatkan siswa cenderung menghafal 

suatu konsep daripada memahaminya.  

Teori belajar yang menunjukkan penggunaan bahan ajar sangat penting 

dalam pembelajaran IPA adalah teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, 

guru memiliki peranan untuk membuat stimulus yang dapat menciptakan respon 

peserta didik agar tertarik dengan konsep IPA. Stimulus yang dimaksud dapat 

berupa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mengoptimalkan peserta didik agar 

terlibat aktif, dan penyajian materi yang menarik. Penyajian materi yang menarik 
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tentunya akan dikembangkan dalam pembuatan bahan ajar yang akan digunakan 

guru dalam pembelajaran di kelas. 

Selain alat penunjang pembelajaran, diperlukan suatu model pembelajaran 

inovatif yang harus diterapkan dalam suatu pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Problem Based Learning (PBL). 

Menurut Wisudawati (2014: 88). 

PBL digunakan untuk mendukung pola berpikir tingkat tinggi dalam situasi 

yang berorientasi masalah. Esensi dari PBL ini adalah menyajikan suatu 

masalah yang sesuai dengan kenyataan dan bermakna kepada peserta didik 

untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. 

 

Pemecahan masalah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astimar, 

dkk. Volume 14 Nomor 2 tahun 2014 yang berjudul “Penggunaan Model PBL 

dalam Pembelajaran IPA di Kelas IV SD X Tanah Datar” mengemukakan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model PBL dari aspek kognitif rata pada 

siklus I 69,00 meningkat pada siklus II menjadi 82,50, dari aspek afektif pada 

siklus I rata-rata 67,93% meningkat pada siklus II menjadi 84,55%, dan dari aspek 

psikomotor rata-rata siklus I 58,18 meningkat pada siklus II menjadi 77,33%. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL ditinjau dari aspek 

guru pada siklus I didapat rata meningkat pada siklus II menjadi 87,50% 

sedangkan ditinjau dasi aspek siswa didapat rata-rata siklus I 60% meningkat pada 

siklus II menjadi 82,50%. 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sukerni Volume 3 Nomor 1 tahun 2014 yang berjudul 

“Pengembangan Buku Ajar Pendidikan IPA Kelas IV Semester I SD No. 4 

Kaliuntu Dengan Model Dick And Carey” menunjukkan bahwa hasil persentase 
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uji ahli isi mata pelajaran buku ajar adalah 73,33%. Persentase ini berada pada 

kualifikasi cukup baik, sehingga buku ajar perlu direvisi secukupnya. Ahli desain 

pembelajaran menilai buku ajar berada pada persentase 88,57%. Persentase ini 

berada pada kualifikasi baik, yang berarti buku ajar hanya perlu sedikit revisi. 

Persentase yang diberikan oleh ahli media pembelajaran yakni 77,14%. Hal ini 

berarti bahwa buku ajar berada pada kualifikasi baik dan perlu sedikit revisi. Pada 

saat uji coba perorangan yang melibatkan tiga orang siswa kelas 4 SD No.4 

Kaliuntu, hasil penilaian mereka menunjukkan persentase 76,67%. Hal ini berarti 

buku ajar berada pada kualifikasi cukup dan perlu revisi secukupnya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti melakukan 

pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa 

dapat berlatih berpikir kritis dalam memperoleh pengetahuan, belajar mandiri, dan 

memiliki skill partisipasi yang baik. Selain itu, pengembangan bahan ajar mata 

pelajaran IPA kelas V di SD Gugus Ki Hajar Dewantara Rembang diharapkan 

dapat meningkat. Berdasarkan latar belakang, peneliti melakukan kajian melalui 

penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembanagan Bahan Ajar Berbasis 

Problem Based Learning pada Pembelajaran IPA Kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, secara umum peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut; 

1.2.1 Guru belum pernah mengembangkan bahan ajar. 
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1.2.2 bahan ajar yang tersedia hanya satu buku paket dan buku pendamping 

LKS. 

1.2.3 pelaksanaan pembelajaran yang melatih siswa untuk beripikir secara kritis 

belum optimal; 

1.2.4 Penerapan berbagai variasi model pembelajaran saat kegiatan proses 

pembelajaran belum optimal; 

1.2.5 metode yang digunakan guru menggunakan teknik mengajar konvensional 

dan sedikit sisipan kegiatan diskusi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah; 

1.3.1 Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar IPA berbasis Problem Based Learning yang 

dibatasi pada materi Daur Air. Pengembangan produk bahan ajar berlandaskan 

pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

1.3.2 Kegiatan Pembelajaran IPA Menggunakan Bahan Ajar Berbasis Problem 

Based Learning 

Kegiatan pembelajaran IPA menggunakan bahan ajar berbasis Problem 

Based Learning merupakan suatu kegiatan belajar menggunakan bahan ajar yang 

dirancang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Problem 

Based Learning merupakan suatu pendekatan berbasis kontruktivis yang bertujuan 

untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Problem Based 
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Learning merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan siswa 

benar-benar dioptimalkan. Pengoptimalan kemampuan siswa dapat dilakukkan 

dengan cara proses kerja kelompok atau tim secara sistematis dengan tujuan agar 

siswa memberdayakan, mengasuh, menguji, dan mengembangkan kemampuan 

berpikir secara berkesinambungan. 

1.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Hasil belajar yang 

diukur dari ranah kognitif melalui alat evaluasi berupa tes. Siswa melakukan 

evaluasi dengan mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal setelah melakukan 

pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. 

1.3.4 Kevalidan, Keefektifan, dan Kepraktisan Bahan Ajar 

Kevalidan bahan ajar berdasarkan pada penilaian dari validator ahli yang 

menilai kevalidan dari produk yang dikembangkan. Keefektifan bahan ajar dapat 

dilihat dari hasil belajar kognitif siswa, apakah mengalami peningkatan atau 

malah mengalami penurunan. Kepraktisan bahan ajar dapat dilihat respon guru 

dan siswa melalui angket tanggapan guru dan siswa setelah menggunakan produk 

bahan ajar berbasis Problem Based Learning. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus permasalahan yang 

dipaparkan adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Bagaimanakah karakteristik bahan ajar berbasis Problem Based Learning 

dalam pembelajaran IPA materi Daur Air kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang? 

1.4.2 Bagaimanakah tingkat kevalidan bahan ajar berbasis Problem Based 

Learning dalam pembelajaran IPA materi Daur Air kelas V di SD Gugus 

Ki Hajar Dewantara Rembang? 

1.4.3 Bagaimanakah keefektifan bahan ajar berbasis Problem Based Learning 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pembelajaran IPA materi Daur Air 

kelas V di SD Gugus Ki Hajar Dewantara Rembang? 

1.4.4 Bagaimanakah kepraktisan bahan ajar berbasis Problem Based Learning 

dalam pembelajaran IPA materi Daur Air kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, fokus tujuan penelitian 

yang dipaparkan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Menghasilkan bahan ajar berkarakteristik Problem Based Learning dalam 

pembelajaran IPA materi Daur Air kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang untuk meningkatkan hasil belajar. 

1.5.2 Untuk mengkaji kevalidan bahan ajar berbasis Problem Based Learning 

dalam pembelajaran IPA materi Daur Air kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang. 
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1.5.3 Untuk mengkaji keefektifan bahan ajar berbasis Problem Based Learning 

dalam pembelajaran IPA materi Daur Air kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang. 

1.5.4 Untuk mengkaji kepraktisan bahan ajar berbasis Problem Based Learning 

dalam pembelajaran IPA materi Daur Air kelas V di SD Gugus Ki Hajar 

Dewantara Rembang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian yang telah dilakukan adalah. 

1.6.1.1 Sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai penelitian dan 

pengembangan bahan ajar berbasis Problem Based Learning yang dapat 

merangsang siswa belajar lebih aktif terhadap peningkatan hasil belajar. 

1.6.1.2 Memberikan bukti empiris mengenai keefektifan bahan ajar berbasis 

Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPA materi daur air.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi guru, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pilihan referensi 

penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran, memperbaiki pembelajaran 

yang dikelolanya, dan dapat mendorong guru untuk menyediakan bahan 

ajar yang efektif dan relevan dengan materi yang diajarkan. 

1.6.2.2 Bagi siswa, dapat digunakan sebagai pilihan bahan ajar yang lebih 

menarik dan efektif, dapat memudahkan pemahaman siswa, sehingga 

siswa lebih aktif, kreatif, dan terampil dalam berpikir. 
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1.6.2.3 Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan 

mutu sekolah dan mutu pembelajaran, serta meningkatkan kualitas 

pendidikan.  

 

1.7 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar berbasis Problem Based 

Learning. Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan bahan ajar, diantaranya; 

(1) memahami kompetensi yang harus dikuasai peserta didik secara keseluruhan 

maupun bagian-bagiannya; (2) mengidentifikasi jenis materi pembelajaran 

berdasarkan pemahaman terhadap kompetensi yang harus dikuasai peserta didik; 

(3) melakukan pemetaan materi; (4) menetapkan bentuk penyajian; (5) menyusun 

struktur (kerangka) penyajian; (6) memahami berbagai rujukan (7) menyusun 

draft bahan ajar; (8) menyunting bahan ajar; (9) mengujicobakan bahan ajar; (10) 

merevisi dan menyempurnakan bahan ajar.  

Berbasis pada Problem Based Learning artinya bahan ajar yang disusun 

mengandung unsur-unsur pendekatan PBL, diantaranya: (1) memberikan orientasi 

tentang permasalahan kepada peserta didik; (2) mengorganisasikan peserta didik 

untuk meneliti; (3) membantu investigasi mandiri dan kelompok; (4) 

mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya dan memamerkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teoretis 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Hakikat belajar dikaji meliputi; pengertian belajar, aktivitas belajar, hasil 

belajar, dan teori belajar. 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Perubahan tingkah laku dalam diri seseorang merupakan suatu pertanda 

bahwa seseorang telah belajar sesuatu. Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Harold Spears (dalam Eveline dan Hartini, 2014: 4), belajar adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba, sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar 

dan mengikuti aturan. Menurut Ahmadi dan Widodo (2013: 126) belajar 

merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia 

melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil belajar.  

Simpulan dari uraian tersebut, belajar merupakan suatu proses yang 

dilakukan seseorang sejak masih dalam kandungan hingga akhir hayat supaya 

terjadi perubahan pada diri individu tersebut baik dari segi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sehingga menjadikan tingkah lakunya berkembang. 
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2.1.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Wingkel (dalam Eveline dan Hartini, 2014: 12) pembelajaran 

adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 

siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan 

terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa.  

Pembelajaran merupakan fenomena-fenomena kompleks yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Pembelajaran merupakan rekontruksi dari pengalaman masa 

lalu yang berpengaruh terhadap perilaku dan kapasitas seseorang atau suatu 

kelompok. (Huda, 2014: 6) 

Menurut Majid (2015: 5) pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang 

mengondisikan/ merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran bermuara 

pada dua kegiatan pokok, yaitu; (1) bagaimana orang melakukan kegiatan belajar; 

(2) bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui 

kegiatan mengajar. 

Dari beberapa definisi tentang pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan upaya sadar yang disengaja untuk membuat siswa 

belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan pelaksanaan proses yang 

terkendali, baik isi, waktu, proses, maupun hasilnya. 

2.1.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan 

dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil 



 

18 

 

 
 

belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku 

yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan didasari. 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian hasil belajar, 

peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku 

yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar penilaian. 

(Sudjana, 2009: 3) 

Susanto (2013: 5) mengemukakan hasil belajar siswa adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.  

Untuk mengetahui hasil belajar yang d icapai telah sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Sunal (dalam Ahmad Sutanto, 2013: 5) evaluasi merupakan proses 

penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif suatu 

program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain memberikan evaluasi, feed back 

atau tindak lanjut juga dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Menurut Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, penilaian hasil belajar 

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan 

berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian 

hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan, hal ini bertujuan untuk 
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memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk 

meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 

 

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan hasil yang dimiliki siswa, baik aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dari proses pembelajaran. Evaluasi dan feed back 

atau tindak lanjut dapat diberikan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

2.1.1.4 Teori Belajar  

Interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa dalam sebuah kelas 

merupakan hal yang pasti ditemui dalam kegiatan belajar mengajar. Suatu proses 

yang menyatukan kognitif, emosional, dan lingkungan pengaruh dan pengalaman 

untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan pandangan pembelajaran merupakan definisi umum dari 

pembelajaran. Dalam perkembangannya, terdapat teori-teori belajar yang 

diungkapkan oleh para ahli. 

1) Teori Piaget 

Tahap-tahap perkembangan kognitif teori Piaget mencakup tahap 

sensorimotor, preoperasional, dan operasional. Menurut Piaget, pada tahap 

operasional kongkrit anak berusia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat 

mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda kongkrit. 

Penalaran logikan menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi 

kongkrit dan kemampuan untuk menggolongkan sudah ada namun belum bisa 

memecahkan masalah abstrak. 
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2) Teori Brunner 

Brunner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui 

partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar mereka 

dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-

eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu 

sendiri. (Trianto, 2007: 26) 

Konsep teori belajar dari Brunner adalah belajar dengan menemukan 

(discovery learning), siswa mengorganisasikan bahan pelajaran yang dipelajarinya 

dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir anak. 

Menurut Bruner (dalam Suyono, 2015: 89) seiring dengan terjadinya pertumbuhan 

kognitif, pembelajar harus melalui tiga tahapan pembelajaran, diantaranya; (1) 

enaktif, seseorang beljar tentang dunia melalui proses atau aksi-aksi terhadap 

suatu objek; (2) ikonik, pembelajaran terjadi melalui penggunaan model-model, 

gambar-gambar dan visualisasi verbal; (3) simbolik, siswa sudah dapat 

menggambarkan kapasitas berpikir dalam istilah-istilah yang abstrak. 

3) Teori Vygotsky 

Menurut Vygotsky (dalam Trianto, 2007: 27), proses pembelajaran akan 

terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, 

namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka. Vygotsky 

meyakini bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam 

percakapan dan kerja sama antar individu. Selain itu pemberian bantuan kepada 

anak selama tahap-tahap awal perkembangan dan mengurangi bantuan tersebut 
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serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggungjawab 

yang semakin besar setelah anak dapat melakukannya. 

4) Teori Belajar Thorndike 

Menurut teori Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba 

(trial and error). Mencoba-coba dilakukan bila seseorang tidak tahu bagaimana 

harus memberikan respon atau sesuatu, kemungkinan akan ditemukan respon 

yang tepat berdasarkan masalah yang akan dihadapinya.  

Karakteristik belajar “trial and error” adalah sebagai berikut. 

a) Adanya motif pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. 

b) Seseorang berusaha melakukan berbagai macam respon dalam rangka 

memenuhi motif-motifnya. 

c) Respon-respon yang dirasakan tidak sesuai dengan motif yang dihilangkan. 

d) Pada akhirnya seseorang mendapatkan jenis respon yang paling tepat. 

(Eveline dan Hartini, 2014: 28-29) 

Berdasarkan teori Thorndike yang telah dipaparkan, bahan ajar berbasis 

problem based learning yang akan dikembangkan berisi kegiatan-kegiatan 

percobaan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami materi 

yang ada dengan cara melakukan percobaan.  

5) Teori Belajar Bermakna Ausubel 

Menurut Ausubel, Novak, dan Hanesian (dalam Wisudawati, 2014: 43), 

terdapat dua jenis belajar, yaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan 

belajar menghafal (rote learning). Menurut teori ini, seorang peserta didik belajar 

dengan cara mengaitkan dengan pengertian yang sudah dimiliki.  



 

22 

 

 
 

Berdasarkan teori tersebut, dalam proses pembelajaran IPA akan lebih 

bermakna jika peserta didik membangun konsep yang ada dalam dirinya dengan 

melakukan proses asosiasi terhadap pengalaman, fenomena-fenomena yang 

mereka jumpai, dan fakta-fakta baru ke dalam pengertian yang telah dimiliki.  

6) Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan 

pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Ciri-ciri belajar kontruktivistik yang 

dikemukakan oleh Driver dan Oldham (dalam Eveline dan Hartini, 2014: 39). 

Ciri-ciri yang dimaksud adalah berikut ini. 

a) Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi 

dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan 

observasi. 

b) Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, 

menulis, membuat poster, dan lain-lain. 

c) Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun 

ide baru, mengevaluasi ide baru. 

d) Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu idea tau pengetahuan yang 

telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 

e) Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu 

direvisi dengan menambahkan atau mengubah. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori yang mendasari dalam 

pembelajaran IPA dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aspek dalam 

pembelajaran IPA secara detail terdapat suatu tahapan yang harus dilakukan dan 
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hal itu sesuai dengan teori IPA tersebut. Jadi diharapkan dalam setiap 

pembelajaran IPA guru bisa melakukan pembelajaran IPA dengan berpatokan 

pada teori-teori dasar yang ada. 

 

2.1.2 Sumber Belajar 

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan 

dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai 

perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk 

cetakan, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang 

dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. (Majid, 2011: 170) 

Prastowo (2015: 31) sumber belajar adalah segala sesuatu (benda, data, 

fakta, ide, orang, dan lain sebagainya) yang dapat menimbulkan proses belajar. 

Sumber belajar merupakan bahan mentah untuk penyusunan bahan ajar. Jadi, 

untuk bisa disajikan kepada peserta didik, sumber belajar harus diolah terlebih 

dahulu. 

Menurut Hamdani (2011: 118) sumber belajar adalah bahan-bahan yang 

dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, berupa buku, teks, 

media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya.  

Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

sumber belajar adalah segala sesuatu baik lingungan, benda hidup maupun benda 

mati yang dapat digunakan untuk menunjang proses kegiatan belajar seseorang 

sehingga dapat mengoptimalisasi hasil belajar seseorang. 

Menurut Prastowo (2015: 37-39) ada beberapa bentuk sumber belajar, yaitu: 
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a) Buku, yakni lembar kertas yang berjilid, baik berisi tulisan maupun kosong. 

b) Majalah, yakni terbitan berkala yang isinya mencakup berbagai liputan 

jurnalistik dan pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. 

c) Brosur, yakni bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun 

secara sistematis. 

d) Poster, yakni plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berupa 

pengumuman atau iklan. 

e) Ensiklopedia, yakni buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang 

berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. 

f) Film, yakni selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar 

negatif atau tempat gambar positif. 

g) Model, yakni barang tiruan yang kecil dengan bentuk persis seperti yang 

ditiru. 

h) Transparasi, yakni barang yang tembus cahaya, yang dipakai untuk 

menayangkan tulisan pada layar proyektor. 

i) Studio, yakni ruang tempat kerja atau tempat yang dipakai untuk menyiarkan 

acara radio atau televisi. 

j) Wawancara, yakni tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk 

dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. 

k) Permainan, yakni sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu 

yang dipermainkan, mainan, hal bermain, atau perbuatan bermain. 
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2.1.3 Bahan Ajar 

2.1.3.1 Pengertian Bahan Ajar  

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) 

yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai peserta didikdan digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

(Prastowo, 2015: 31) 

Menurut Hamdani (2011: 121) dilihat dari pengguna ada dua unsur, yaitu 

siswa dan guru. Dilihat dari pihak guru, materi pembelajaran harus diajarkan atau 

disampaikan dalam kegiatan pemebelajaran. Ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar 

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrument penilaian, yang disusun 

berdasarkan indikator pencapaian belajar. 

Bahan ajar memiliki fungsi dan tujuan. Penggunaan bahan ajar berfungsi 

sebagai; (1) pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa; (2) pedoman bagi siswa yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai; (3) alat 

evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil belajar.  

Sedangkan tujuan dari bahan ajar adalah; (1) membatu siswa dalam 

mempelajarai sesuatau; (2) menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar; (3) 
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memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran; (4) agar kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih menarik. (Hamdani, 2011: 121-122) 

Membuat bahan ajar harus sesuai dengan ketentuan supaya kebutuhan siswa 

dapat terpenuhi ketika proses penggunaan. Menurut Kurniasih (2014: 59-60) 

beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembuatan bahan ajar agar sesuai 

dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sebagai berikut.  

1) Analisis SK-KD 

Analisis SK-KD dilakukan untuk memastikan kompetensi-kompetensi apa 

saja yang memerlukan bahan ajar dan dari hasil analisis tersebut apa saja bahan 

ajar yang harus disiapkan. 

2) Analisis Sumber Belajar 

Analisis terhadap bahan ajar diantaranya adalah ketersediaan, kesesuaian, 

dan kemudahan dalam memanfaatkan dengan cara mengiventarisasi ketersediaan 

sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. 

3) Memilih dan Menentukan Bahan Ajar 

Pemilihan dan penentuan bahan ajar bertujuan untuk memenuhi salah satu 

kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu siswa untuk mencapai  

kompetensi sehingga bahan ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan 

dengan KD yang akan diraih oleh peserta didik. 

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. 

(Kurniasih dan Berlin, 2014: 67) 
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a) Urutan tampilan dari yang paling mudah terlebih dahulu, judul dibuat secara 

singkat dan tida bertele-tele, tedapat daftar isi, kerangka berpikir yang jelas, 

memenuhi prinsip bahan ajar, memuat refleksi dan ada penugasan. 

b) Penggunaan bahasa dengan kosa kata yang sederhana, terdapat kejelasan 

kalimat, keterkaitan masing-masing ide paragraf dengan kalimat yang tidak 

terlalu panjang. 

c) Adanya stimulan dan rangsangan pemikiran dengan kaliamat-kalimat yang 

mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. 

d) Memenuhi etika dan estetika dengan tidak menyalahi aturan penulisan. 

e) Materi intruksional, yang menyangkut pemilihan teks bahan kajian serta 

lembar kerja. 

f) Harus ditentukan materi apa yang dibuat. 

g) Mengetahui sasaran pembaca 

2.1.3.2 Rancangan Bahan Ajar  

Dalam pembuatan bahan ajar, penulis perlu mengetahui prinsip-prinsip 

dasar dalam membuat rancangan buku. Menurut Muslich (2010) prinsip-prinsip 

tersebut diantaranya; 

1) Kelayakan Isi/ Materi 

Terdapat tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu: 

a) Kesesuaian Uraian Materi dengan SK dan KD 

Indikator kesesuian uraian materi dengan SK dan KD diarahkan pada hal-

hal berikut; (1) kelengkapan materi; (2) keluasan materi; (3) kedalaman materi. 

b) Keakuratan Materi 
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Indikator keakuratan materi diarahkan pada sasaran berikut; (1) akurasi 

konsep dan definisi; (2) akurasi prinsip; (3) akurasi prosedur; (4) akurasi contoh, 

fakta, dan ilustrasi; (5) akurasi soal. 

c) Materi Pendukung Pembelajaran 

Indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan pada hal-hal berikut; 

(1) kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi; (2) keterkinian 

fitur,contoh, dan rujukan; (3) penalaran; (4) pemecahan masalah. 

2) Kelayakan Penyajian 

Dalam hal kelayakan penyajian, ada tiga indikator yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

a) Teknik Penyajian 

Indikator teknik penyajian buku teks diarahkan pada indikator; (1) 

sistematika penyajian; (2) keruntutan penyajian; (3) keseimbangan antar bab. 

b) Penyajian Pembelajaran 

Indikator penyajian pembelajaran dalam buku teks diarahkan pada hal-hal 

berikut; (1) berpusat pada siswa; (2) mengembangkan keterampilan proses; (3) 

memperhatikan aspek keselamatan kerja. 

c) Kelengkapan Penyajian 

Indikator penyajian pembelajaran dalam buku teks diarahkan pada hal-hal 

berikut; (1) akurasi konsep dan definisi; (2) akurasi prinsip; (3) akurasi prosedur; 

(4) akurasi contoh, fakta dan ilustrasi; (5) akurasi soal. 

3) Kelayakan Bahasa 
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Dalam hal kelayakan bahasa, ada tiga indikator yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

a) Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Siswa 

Indikator pemakaian bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa diarahkan pada hal-hal berikut; (1) kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan intelektual; (2) kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial 

emosional. 

b) Kekomunikativan 

Indikator pemakaian bahasa yang komunikatif diarahkan pada hal-hal 

berikut; (1) keterbacaan pesan; (2) ketepatan kaidah bahasa. 

c) Keruntutan dan Keterpaduan Alur Pikir 

Indikator keruntutan dan keterpaduan alur pikir dalam pemakaian bahasa 

diarahkan pada hal-hal berikut; (1) keruntutan dan keterpaduan antar bab; (2) 

keruntutan dan keterpaduan antar paragraf. 

4) Kelayakan Kegrafikan 

Dalam kelayakan hal kegrafikan, ada tiga indikator yang harus diperhatikan 

dalam buku teks, yaitu: 

a) Ukuran Buku 

Indikator ukuran diarahkan hal-hal berikut; (1) kesesuaian ukuran buku 

dengan standar ISO yang menyatakan bahwa ukuran buku teks adalah A4, A5, 

dan B5. Sedangkan toleransi perbedaan ukuran antara 0-20 mm. 
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b) Desain Kulit Buku 

Indikator desain klit buku diarahkan pada hal-hal berikut; (1) tata letak; (2) 

tipografi kulit buku (3) penggunaan huruf; (4) daya pemahanam tat letak; (5) 

tipografi isi buku; (6) ilustrasi isi. 

c) Desain Isi Buku 

Indikator pemakaian bahasa yang komunikatif diarahkan pada hal-hal 

berikut; (1) pencerminan isi buku; (2) keharmonisan tata letak; (3) kelengkapan 

tata letak. 

Pembuatan buku ajar, ada beberapa hal yang harus disertakan. Secara 

umum, buku ajar terdiri dari tiga bagian yang mencakup: 

1) Bagian awal, berisi; halaman cover, halaman judul, daftar isi, daftar lain. 

2) Bagian isi berisi materi atau konten utama dan isi dari buku adalah bab-bab 

yang terdiri dari sub bab dan pokok bahasan yang menjadi inti naskah. 

3) Bagian akhir biasanya berisi; lampiran (jika ada), glosarium (jika ada), dan 

kepustakaan. (Kurniasih, 2014: 71-73) 

2.1.3.3 Bentuk Bahan Ajar 

Menurut bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi empat macam, yaitu 

bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar 

interaktif. (Prastowo, 2015: 40) 

1) Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disisipkan dalam kertas, 

yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. 

Contoh: handout, modul, buku, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, 

foto atau gambar, dan model atau maket. 
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2) Bahan ajar dengar atau program program audio, yakni semua sistem yang 

menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau 

didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh: kaset, radio, 

piringan hitam, dan compct disk audio. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yakni segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Contoh: video compact disk dan film. 

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni kombinasi dari 

dua arah atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) 

yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk 

mengendalikan suatu perintah dan/ atau perilaku alami dari suatu presentasi. 

Contoh: compact disk interactive. 

Berdasarkan bentuk bahan ajar yang telah diuraikan, secara umum buku 

menurut Surahman (dalam Prastowo, 2016: 167) dapat dibedakan menjadi empat 

jenis, yaitu; (1) buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, 

dan sumber untuk kajian ilmu tertentu; (2) buku bacaan, yaitu buku yang hanya 

berfungsi untuk bahan bacaan, misalnya cerita, novel, dan lain-lain; (3) buku 

pegangan, yaitu buku yang biasa dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran; (4) buku bahan ajar, yaitu buku yang disusun untuk proses 

pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai. 
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2.1.4 Strategi Pembelajaran 

Dick dan Carey (dalam Majid, 2015: 7) mengemukakan strategi 

pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur 

atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu 

peserta didik mencapai tujuan tertentu.  

Menurut Wisudawati (2014: 138), strategi pembelajaran berawal dari suatu 

proses belajar mengajar yang bertujuan untuk membuat peserta didik belajar dan 

berubah tingkah lakunya. Untuk memperoleh tujuan ini, dirumuskan suatu strategi 

pembelajaran yang efektif, efisien, ekonomis. Pada akhirnya untuk mengetahui 

apakah tujuan telah tercapai dengan menggunakan evaluasi. 

Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangakaian 

kegiatan) yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Hal ini berarti dalam penyusunan suatu 

strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada 

tindakan. (Majid, 2015: 8) 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan, simpulan dari 

strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang disusun oleh pendidik yang 

nantinya akan diterapkan dalam proses belajar dengan pemanfaatan sumber daya 

yang tersedia sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diinginkan. 

 

2.1.5 Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran dapat dipahami sebagai cara-cara yang ditempuh 

oleh seorang pembelajar untuk bisa belajar dengan efektif. Dalam hal ini, guru 
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juga berperan penting dalam menyediakan perangkat-perangkat metodis yang 

memungkinkan siswa untuk mencapai kebutuhan tersebut. (Huda, 2014: 184) 

Menurut Wisudawati (2014: 106) pendekatan pembelajaran merupakan titik 

tolak atau sudut padat suatu pembelajaran. Pendekatan pembelajarn IPA 

merupakan landasan filosofis yang melatarbelakangi proses pebelajaran IPA. 

Landasan filososfi ini berdasarkan epistemologi, ontologi, dan aksiologi 

pembelajaran IPA. 

Penentuan pendekatan pembelajaran IPA berdasarkan pada; (1) tujuan yang 

akan dicapai dalam proses pembelajaran IPA; (2) karakteristik materi IPA yang 

akan dicapai dalam proses pembelajaran IPA; (3) karakteristik peserta didik; (4) 

pengalaman belajar yang akan dilaksanakan oleh peserta didik; (5) kecakapan 

hidup (life skill) yang akan dimiliki peserta didik; dan (6) karakter yang 

diharapkan muncul setelah proses pembelajaran. 

Sedangkan menurut Philip R. Walace (dalam Majid, 2015: 20), pendekatan 

pembelajaran dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pendekatan konservatif 

(conservative approaches) dan pendekatan liberal (liberal approach). Pendekatan 

konservatif memandang bahwa proses pembelajaran yang dilakukan sebagaimana 

umumnya guru mengajarkan materi kepada siswanya. Guru mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada siswa, sedangkan siswa lebih banyak sebagai penerima. 

Sedangkan pendekatan liberal adalah pendekatan pembelajaran yang memberi 

kesempatan luas kepada siswa untuk mengembangkan strategi dan keterampilan 

belajarnya sendiri. 
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Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan pendekatan 

pembelajaran adalah cara umum yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

 

2.1.6 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Soekamto (dalam Shoimin, 2014: 23) model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Secara kongkret, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

mendiskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. (Shoimin, 2014: 29) 

Menurut Fathurrohman (2015: 30) model pembelajaran adalah suatu 

rencana yang berpijak pada teori psikologi yang digunakan sebagai pedoman bagi 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Model 

pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang menggambarkan kegiatan dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah sebuah rencana atau kerangka yang dibuat secara 
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sistematis oleh seorang pendidik untuk peserta didiknya yang didasarkan pada 

teori-teori untuk mengorganisasikan proses belajar mengajar dari awal sampai 

akhir agar dilakukan pendidik secara khas agar tujuan dapat tercapai sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 Menurut Ibid (dalam Fathurrohman, 2015: 30) terdapat ciri-ciri model 

pembelajaran, yaitu; (1) rasional, teoritis, dan logis yang disusun oleh 

pengembang model pembelajaran; (2) memiliki landasan pemikiran yang kuat 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai; (3) tingkah laku yang mengajar 

yang diperlukan agar model dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil; (4) 

lingkungan belajar yang kondusif diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.  

2.1.6.2 Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Menurut Duch (dalam Shoimin, 2014: 130) pembelajaran berbasis masalah 

adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai 

konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. 

Rusman (dalam Fathurrahman, 2015: 112) Problem Based Learning adalah 

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan 

bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta membangun 

pengetahuan baru. 
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Menurut Sanjaya (dalam Badar, 2014: 65) pembelajaran berbasis masalah 

dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada 

proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 

Sedangkan Amir (dalam Fathurrahman, 2015: 113) Problem Based 

Learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk 

memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta 

didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut 

dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Problem Based 

Learning telah banyak diterapkan dalam pembelajaran sains. Problem Based 

Learning dapat dan perlu termasuk untuk eksperimentasi sebagai suatu alat untuk 

memecahkan masalah. Mereka menggunakan suatu kerangka kerja yang 

menekankan bagaimana para peserta didik merencanakan suatu eksperimen untuk 

menjawab sederet pertanyaan. 

Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan, simpulan dari Problem Based 

Learning adalah suatu model pembelajaran yang meyajikan suatu permasalahan 

yang harus diselesaikan secara individu atau berkelompok melalui tahap-tahap 

metode ilmiah sehingga siswa dapat berlatih berpikir kritis dan menampilkan hasil 

karya yang diciptakan. 

2.1.6.3 Karakteristik Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow dan Min Liu (dalam 

Shoimin, 2014: 130-131) karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah, 

adalah: 
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1) Learning is student-centered; proses pembelajaran dalam problem based 

learning lebih menitikberatkan pada siswa seorang belajar.  

2) Authentic problems from the organizing focus for learning; masalah yang 

disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa dapat 

dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya 

dalam kehidupan profesionalnya nanti. 

3) New information is acquired through self-directed learning; dalam proses 

pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami 

semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha untuk mencari 

sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. 

4) Learning occurs in small groups; agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar 

pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolabiratif, PBL 

dilaksanakan dalam kelompok kecil.  

5) Teachers act as fasilitators; guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa 

dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. 

Menurut Badar (2014: 65) terdapat tiga ciri-ciri pendekatan berbasis 

berbasis masalah, yaitu; (1) merupakan aktivitas pembelajaran, artinya dalam 

implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa; (2) aktivitas 

pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah; (3) pemecahan masalah 

dilakukan dengan menggunakan berpikir secara ilmiah.  

Berdasarkan karakteristik yang telah diuraikan, memberikan kelebihan 

dibanding dengan model pembelajaran yang lain; 
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1) siswa lebih memahami konsep yang diajarkan, sebab mereka sendiri yang 

menemukan konsep tersebut; 

2) melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan 

berpikir siswa lebih tinggi; 

3) pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna; 

4) siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, hal ini dapat 

meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang 

dipelajari; 

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

menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap positif diantara siswa; 

6) pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap 

pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa 

dapat diharapkan. (Badar, 2014: 68-69) 

Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan pada model pembelajaran 

berbasis masalah. Menurut Sanjaya (dalam Badar, 2014: 69) adalah sebagai 

berikut; 

1) manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasakan enggan untuk mencoba; 

2) keberhasilan pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk 

persiapan; 
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3) tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin 

mereka pelajari. 

2.1.6.4 Sintaks Pembelajaran Problem Based Learning 

Menurut  Badar (2014: 72) pada pengajaran berdasarkan masalah terdiri atas 

lima langkah utama, yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan 

suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. 

Secara berurutan lima langkah utama yaitu; (1) mengorientasikan siswa pada 

masalah; (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar; (3) memandu menyelidiki 

secara mandiri atau kelompok; (4) mengembangkan dan menyajikan hasil kerja; 

(5) menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah.  

Secara detail lima langkah dijelaskan berdasarkan langkah-langkah pada 

tabel.  

Tabel 2.1 Sintaks Pembelajaran Problem Based Learning 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1: 

Orientasi siswa pada 

masalah. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi 

atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap 2: 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar. 

Guru membantu mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3: 

Membimbing 

penyelidikan individu 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

Tahap 4: 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model 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. 
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2.1.7 Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar 

2.1.7.1 Hakikat IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam, yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan 

sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap sulit oleh 

sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah 

menengah. (Susanto, 2013:165) 

Menurut Kemendiknas (dalam Wisudawati, 2014: 22) IPA merupakan ilmu 

yang pada awaln ya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan 

(induktif) namun pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan teori (deduktif).  

Concise Dictonary of Science (dalam Srini M. Iskandar, 2011: 2) tercantum 

definisi “Science is the broad field of human knowledge, acquired by systematic 

observation and experiment, and explained by means of rules, laws, principles, 

theories, and hyphotheses”, artinya Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan 

manusia yang luas yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang 

sistematik, serta dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-

prinsip, teori-teori, dan hipotesis-hipotesis. 

IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat 

kejadian-kejadian yang ada dalam alam. (Sukarno dalam Wisudawati, 2014: 23) 

Menurut Susanto (2013: 167) IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam 
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semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu simpulan.  

Proses pembelajaran IPA menitikberatkan pada suatu proses penelitian. Hal 

ini terjadi ketika belajar IPA dapat meningkatkan proses berpikir peserta didik 

untuk memahami fenomena-fenomena alam. Hal ini disebabkan karena IPA 

berawal dari suatu proses penemuan para ahli.  

Dari beberapa pendapat ahli yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa IPA 

adalah sebuah ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan alam, lingkungan, 

mahluk hidup maupun tak hidup yang dipelajari dengan cara pengamatan, 

menggunakan prosedur yang tepat serta pemberian penjelasan menggunakan 

penalaran sehingga siswa dapat memperoleh dan menarik simpulan dari 

pengamatan dan penjelasan yang diperoleh. 

2.1.7.2 Hakikat Pembelajaran IPA 

Hakikat pembelajaran sains didefinisikan sebagai ilmu tentang alam yang 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam, dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: ilmu pengetahuan alam sebagai 

produk, proses, dan sikap. Dari ketiga komponen tersebut, juga terdapat 

penambahan bahwa IPA sebagai prosedur dan IPA sebagai teknologi. Akan tetapi 

penambahan ini bersifat pengembangan dari ketiga komponen di atas, yaitu 

pengembangan prosedur dari proses, sedangkan teknologi dari aplikasi konsep 

dan prinsip-prinsip IPA sebagai produk. (Susanto, 2013: 167)  

Cain dan Evans (1990: 4) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu: 
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1) IPA sebagai Produk 

Menurut Cain dan Evans (1990: 4) IPA sebagai produk, “Science as content 

or product includes the accepted fact, laws, principals, and theories of science. At 

the elementary level, science content can be separated into three areas: physical, 

life, and earth”. IPA sebagai produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan teori-teori IPA. 

2) IPA sebagai Sikap 

Menurut Cain dan Evans (1990: 5), IPA sebagai sikap. 

“Developing objectivity, openness, and tentativeness as well as being 

conclusions on aviable data are all part of scientific attitude. The concept of 

intelligent failure should be developed at the elementary level. Children 

should not be afraid to stick their necks out and make intelligent mistakes. 

Much scientific knowledge has result from such mistakes. Science can be 

fun and stimulating. Children should be involved in “messing about” 

activities as well as structured experiences”.  

 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan belajar IPA, sikap ilmiah siswa 

dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau 

kegiatan di lapangan. 

3) IPA sebagai Teknologi 

Menurut Cain dan Evans (1990: 6) IPA sebagai produk. 

“During the 1980s we have seen the beginnings of a new focus in science 

education. That focus emphasizes preparing our students for the world of 

tomorrow. The development of technology as it relates to our daily lives has 

become a vital part of sciencing. The usefulness of science applications in 

solving “real world” problems is the theme seen in new curricula” 

 

IPA sebagai teknologi bertujuan menyiapkan siswa untuk menghadapi 

tantangan dunia yang semakin lama semakin maju karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 
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4) IPA sebagai Proses 

IPA sebagai proses, menurut Cain dan Evans (1990: 4) “In garedes K 

through 8. The emphizes in science is palaced on the means used in acquiring 

science content”. IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara 

memperoleh produk IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah, jadi 

dapat dikatakan bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. 

Sedangkan menurut Carin dan Sund (dalam Wisudawati, 2014: 24) 

mengemukakan definisi IPA sebagai “pengetahuan yang sistematis dan tersusun 

secara teratur, berlaku umum (universal) dan berupa kumpulan data hasil 

observasi dan eksperimen”. Merujuk pada definisi Carin dan Sund tersebut, maka 

IPA memiliki empat unsur utama, yaitu; 

1) 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; 

2) 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 simpulan; 

3) produk; IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; 

4) aplikasi; penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-

hari. 
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2.1.7.3 Pembelajaran IPA di SD 

Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Kurikulum KTSP secara terperinci 

adalah; (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaann-Nya, (2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 

(6) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. 

Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, karena 

belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan 

fisika. Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Standar 

Pendidikan (dalam Ahmad Susanto, 2013: 171) dimaksudkan untuk; 

1) memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 

2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 
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3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat; 

4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan; 

5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan alam; 

6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 

7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untu melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Peran seorang guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran IPA yang 

baik adalah sebagai sumbe belajar, motivator, fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, motivator, evaluator, dan katalisator dalam pembelajaran serta 

pengontrol konsep IPA yang dipahami peserta didik. Jika peran tersebut 

dilaksanakan dengan baik, maka akan mengarah pada mengajar yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta gembira dan berbobot. 

(Wisudawati dan Eka, 2014: 11-12) 

 

2.1.8 Daur Air dan Kegiatan yang Mempengaruhinya 

2.1.8.1 Pengertian Daur Air 

Manusia dan makhluk hidup lain tidak dapat lepas dari air. Air diperlukan 

dalam kehidupan. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, 
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pertanian, industri, dan tidak terkecuali untuk pusat pembangkit listrik. Daur air 

merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer 

dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi (penguapan), 

presipitasi (pengendapan), dan kondensasi (pengembunan). (Azmiyawati dan 

Hadi, 2008: 146) 

 

 
Gambar 2.1 Proses Daur Air 

 

Sinar matahari akan menguapkan air yang ada di laut, sungai, dan danau. 

Demikian juga air dari tanah dan tumbuhan yang berada di darat. Air tersebut 

akan menjadi uap air dan naik ke angkasa menjadi awan. Hal itu disebut 

penguapan. Di angkasa, awan yang mengandung uap air mengalami pembekuan 

sehingga membentuk butiran butiran air. Hal itu terjadi, karena semakin tinggi 

tempat di permukaan bumi, maka semakin rendah suhu udaranya. Mengingat 

butiran air lebih berat daripada udara, butiran air tersebut akan jatuh ke 

permukaan bumi sebagai hujan. Air yang jatuh, sebagian akan diserap oleh tanah, 

sebagian menggenang di permukaan bumi berupa danau atau kolam. Sebagian 
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lagi, mengalir ke sungai hingga laut. Proses ini disebut daur air. (Rositawaty dan 

Muharram, 2008: 131) 

Menurut Heri dan Wiyono (2008: 162), air yang berasal dari sungai, danau, 

dan sumber air lainnya akan mengalir ke laut. Air yang berada di laut, sungai dan 

danau akan mengalami penguapan. Penguapan ini menyebabkan air berubah 

wujud menjadi uap air yang akan naik ke angkasa. Uap air ini kemudian 

berkumpul menjadi gumpalan awan. Gumpalan awan yang ada di angkasa akan 

mengalami pengembunan karena suhu udara yang rendah. Pengembunan ini 

membuat uap air berubah wujud menjadi kumpulan titik-titik air yang tampak 

sebagai awan hitam. Titik-titik air yang semakin banyak akan jatuh ke permukaan 

bumi, yang kita kenal dengan hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam 

tanah dan yang lainnya akan tetap di permukaan. Air yang meresap ke dalam 

tanah inilah yang akan menjadi sumber mata air sedangkan air yang tetap di 

permukaan laut akan dilairkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya. Air 

permukaan inilah yang akan menguap lagi nantinya membentuk rentetan peristiwa 

hujan. 

2.1.8.2 Proses Daur Air 

Air yang kita pakai untuk keperluan sehari-hari itu berasal dari berbagai 

sumber, yaitu air yang berasal dari tetesan air hujan, air tanah, dan juga dari 

berbagai badan air di bumi ini. Air di bumi ini berubah wujud secara berulang-

ulang dengan atau tanpa kita sadari. Proses perubahan wujud air ini terjadi dalam 

sebuah daur yang disebut dengan daur air. Daur air merupakan sirkulasi 
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(perputaran) air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. 

Berikut adalah beberapa perubahan wujud air.  

1) Proses penguapan, terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. 

Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. 

2) Proses pengembunan, terjadi saat uap air mengalami pendinginan dan 

berubah menjadi titik-titik air atau kristal air. Saat inilah partikel air 

membentuk awan.  

3) Proses presipitasi (pengendapan), terjadi saat partikel air tersebut jatuh ke 

bumi dalam bentuk hujan. 

4) Air hujan jatuh ke bumi. Sebagian air mengalir di permukaan tanah, ke 

sungai, laut dan danau dan ada pula yang terserap oleh bumi menjadi air 

tanah. 

2.1.8.3 Sumber Air dan Kegunaan Air bagi Kehidupan  

Air sangat penting bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. 

Tanpa air semua makhluk hidup akan mati. Air bagi makhluk hidup digunakan 

untuk beberapa hal berikut ini: 

1) Bagi manusi air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, irigasi, sarana, 

transportasi, dan PLTA. 

2) Tumbuhan memerlukan air untuk menyerap larutan mineral melalui akarnya 

untk proses fotosintesis. 

3) Hewan mengandalkan air untuk minum dan menyerap O2 dari atmosfer. 

4) Air juga dapat digunakan untuk olahraga, misalnya arung jeram, ski air, dan 

selancar. 
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Macam-macam sumber air yaitu ada 2, sebagai berikut: 

1) Alami, yaitu sumber yang air/tempat atau wadah air yang sudah ada tanpa 

buatan manusia, yaitu: danau, sungai, laut, dan mata air. 

2) Buatan yaitu sumber air/ tempat atau wadah yang dibuat oleh manusia, yaitu: 

sumur tradisional, sumur pompa, air pam dan bendungan.  

2.1.8.4 Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Daur Air dan Cara Mencegah 

Kelangkaan Air 

Dalam proses daur air, menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke 

udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah. Air yang turun ke tanah ini ada yang 

mengalir di permukaan tanah dan masuk sungai. Aliran air di sungai ini akan 

terkumpul kembali di laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. 

Menurut Azmiyawati dan Hadi (2008: 146), banyaknya hutan gundul akibat 

penebanangan liar yang dilakukan manusia. Pembakaran hutan dengan berbagai 

alasan. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadikan kurangnya kemampuan tanah 

dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat musim penghujan terjadi banjir dan 

saat musim kemarau terjadi kebakaran kekeringan di berbagai daerah. 

 

 
Gambar 2.2 Kerusakan Hutan 
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Pada saat hujan turun, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah karena 

tertahan oleh daun-daun yang ada di pohon. Hal ini menyebabkan jatuhnya air 

tidak sekuat hujan. Air dari daun akan menetes ke dalam tanah atau mengalir 

melalui permukaan batang. Jatuhnya air ini menyebabkan tanah tidak terkikis. Air 

hujan yang meresap ke dalam tanah selain dapat menyuburkan tanah juga 

disimpan sebagai sumber mata air yang muncul ke permukaan menjadi air yang 

jernih dan kaya akan mineral. Air yang muncul di permukaan ini kemudian akan 

mengalir ke sungai dan danau. (Heri dan Wiyono, 2008: 162) 

Kegiatan manusia lainnya yang juga dapat mengakibatkan terganggunya 

daur air, di antaranya; 

a) membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan; 

b) menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, dan; 

c) mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan air 

bersih adalah sebagai berikut: 

1) Memisahkan limbah rumah tangga terutama plastik agar tidak tercampur 

dengan sampah yang dapat di daur ulang, sehingga tidak menutupi resapan 

air. 

2) Membiarkan sebanyak mungkin halaman rumahnya terbuka, tidak tertutup 

semen. 

3) Menanam pohon di areal terbuka. 

4) Memilih peralatan yang menggunakan air dengan hemat (toilet siram, mesin 

cuci, keran air dan sebagainya) yang dapat menggunakan air lebih efisien. 
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5) Menggunakan air untuk keperluan sehari-hari dengan lebih bijak dan hemat. 

2.1.8.5 Manfaat dan Cara Pemanfaatan Air 

Air sangat penting bagi manusia. Sembilan puluh persen tubuh manusia 

terdiri dari air. Air digunakan untuk berbagai hal dalam kehidupan. Tanpa air 

manusia tidak akan hidup. Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup 

termasuk manusia. Terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya 

keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu kegiatan manusia 

yang dapat menyebabkan terganggunya daur air adalah penggunaan air secara 

berlebihan. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat menggunakan air sesuai dengan 

kebutuhan. 

Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar 

air yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Pada saat mandi, 

mencuci, menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air kita harus 

menggunakan air secara hemat. Dengan menghemat air, kita akan turut berperan 

dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita. 
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2.1.9 Implementasi Model Problem Based Learning dalam Pembelajaran IPA 

Materi Daur Air 

Penerapan model PBL pada materi daur air di kelas V dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 Implementasi Model Problem Based Learning dalam Pembelajaran IPA 

Materi Daur Air 

No Langkah-langkah Pembelajaran Tahap 

Model PBL Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran, merangsang daya 

pikir siswa agar berpikir aktif 

memecahkan permasalahan 

berbentuk pertanyaan tentang 

daur air. 

Berpikir tentang pertanyaan 

dan mencoba menjawab 

pertanyaan dari guru yang 

telah dikaitkan dengan 

masalah di kehidupan 

sehari-hari. 

Mengorgani

sasikan 

pada 

masalah 

Memotivasi siswa agar dapat 

berpikir kritis untuk 

memecahkan permasalahan yang 

diberikan guru. 

Menerima motivasi dan 

melakukan kegiatan sesuai 

intruksi guru. 

Mengonfirmasi jawaban yang 

disampaikan siswa dengan 

memberikan penguatan dan 

penjelasan singkat jawaban 

siswa. 

Mencermati penjelasan yang 

disampaikan guru. 

2 Mengelompokkan siswa menjadi 

4-5 orang secara heterogen 

untuk melakukan diskusi dalam 

pemecahan masalah   

Siswa berkumpul sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan. 

Mengorgani

sasikan 

siswa untuk 

belajar. 

Membagikan bahan ajar IPA 

berbasis problem based 

learning. 

Siswa mendapatkan bahan 

ajar yang dibagikan guru. 

Menjelaskan petunjuk kerja 

percobaan yang akan dilakukan. 

Setiap siswa mempehatikan 

arahan guru. 

Memberikan intruksi kepada 

siswa untuk melakukan 

percobaan yang telah dijelaskan. 

Melakukan percobaan 

sesuai intruksi pada bahan 

ajar yang telah dibagikan. 

3 Membimbing siswa dalam 

pemecahan masalah melakukan 

percobaan tersebut.  

Siswa menyusun hasil 

pengamatan dari percobaan 

yang dilakukan secara 

berkelompok.  

Membantu 

penyelidika

n mandiri 

dan 

kelompok. 
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4 Mengintruksikan masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

percobaannya ke depan kelas.  

Mempresentasikan hasil 

diskusinya.  

 

Mengemban

gkan dan 

menyajikan 

hasil karya.  

 

 
Mengintruksikan kelompok lain 

untuk memberikan tanggapan 

tentang jawaban dari kelompok 

yang telah mempresentasikan 

hasil diskusi. 

Memberikan tanggapan 

setuju atau apabila ada 

jawaban yang berbeda, 

kelompok lain memberikan 

tambahan jawaban.  

5 Membantu siswa mengkaji ulang 

mengenai percobaan yang 

dilakukan dalam pemecahan 

masalah sebelumnya.  

Mengamati mengenai 

pemecahan masalah yang 

sebelumnya diberikan.  

 

 

Menganalisi

s dan 

mengevalua

si proses 

pemecahan 

masalah.  

 

Memberikan pelurusan jawaban 

yang sudah dipresentasikan oleh 

setiap kelompok.  

Bersama guru membuat 

kesimpulan mengenai 

percobaan yang sudah 

dilakukan dikaitkan dengan 

materi.  

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan pengembangan bahan ajar 

berbasis problem based learning yaitu sebagai berikut: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah, dkk tahun 2012 yang 

berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Membaca dan Menulis Teks 

Percakapanan untuk Siswa Kelas V SD” menunjukkan bahwa hasil analisis 

data hasil uji coba terhadap ahli, praktisi dan siswa dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar yang telah dikembangkan memenuhi kriteria layak. Produk bahan 

ajar yang dihasilkan memiliki karakteristik khusus.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Jupriyanto tahun 2016 yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Multimedia Interaktif Ilmu Pengetahuan Alam 

(BAMI-IPA) untuk Siswa Kelas V” mengemukakan bahwa secara umum 
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validator menyatakan BAMI termasuk dalam kategori baik tetapi dengan 

sedikit revisi yang perlu dilakukan. Secara keseluruhan, validator 

memberikan nilai 3.84 termasuk dalam kategori baik. Uji coba data 

menghasilkan data dengan validitas soal semua soal yang terdapat dalam 

multimedia interaktif valid. Tingkat reliabili- tas soal 0.942 lebih besar dari 

0.05 dinyatakan reliabel dalam kategori sangat tinggi. Data pada multimedia 

interaktif dinyatakan valid dan reliabel. Uji coba terbatas menghasilkan nilai 

rata- rata siswa 76.85. Tingkat ketertarikan siswa sangat tinggi yaitu 4.35.  

3) Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Dewi tahun 2013 yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Hasil Belajar IPA 

Ditinjau dari Minat Belajar Siswa Kelas IV SD Banjar Anyar Tabanan” 

mengemukakan bahwa rata-rata skor Hasil belajar siswa yang mengikuti 

pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah = 

26,433 dan rata-rata skor hasil belajar siswa yang mengikuti pelajaran dengan 

model belajar konvensional = 22,000. Sehingga secara keseluruhan, hasil 

belajar siswa yang mengikuti pelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model belajar konvensional pada siswa IV 

SD 1 Banjar Anyar Tabanan. 

4) Penelitian oleh Meina Febriani yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Apresiasi Dongeng Banyumas Bagi Siswa SD Kelas Rendah”. Berdasarkan 

analisis terhadap kebutuhan, bahan ajar yang dinginkan oleh guru dan siswa 

adalah buku dongeng Banyumasan yang didesain dengan tampilan yang 
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menarik, sesuai dengan pemahaman siswa, mengajarkan nilai-nilai positif, 

dan memberikan pengetahuan budaya Banyumas. Penilaian dan saran 

perbaikan prototipe bahan ajar apresiasi dongeng Banyumas bagi siswa SD 

kelas III yang diberikan oleh guru dan ahli, yaitu (1) dimensi sampul buku 

Domba, perolehan nilai rata-rata, yaitu 83,33 dengan ketegori baik, (2) 

dimensi anatomi buku Domba, perolehan nilai rata-rata, yaitu 82,5 dengan 

kategori baik, (3) dimensi isi buku Domba, perolehan nilai rata-rata, yaitu 

81,25 dengan kategori baik. 

5) Penelitian yang dilkaukan oleh Eka Arif Nugraha, dkk, tahun 2013 yang 

berjudul “Pembuatan Bahan Ajar Komik SAINS Inkuiri Materi Benda untuk 

Mengembangkan Karakter Siswa Kelas IV SD” mengemukakan bahwa 

komik sains ini berisi materi pengayaan dan percobaan sederhana yang dapat 

diikuti oleh siswa. Unsur inkuiri dalam komik ini terdapat pada alur cerita 

yang menuntun untuk menemukan konsep sendiri. Hasil penelitian 

menunjukkan tingkat keterbacaan dan kelayakan komik sains sebesar 80% 

dan 91,2%, artinya komik sains mudah dipahami dan sangat layak digunakan 

sebagai bahan ajar. Hasil uji gain menunjukkan terdapat peningkatan hasil 

belajar kognitf siswa.  

6) Penelitian yang dilakukan oleh Noer Walida, dkk, tahun 2015 yang berjudul 

“Pengaruh Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

pada Materi Cuaca Kelas III Sekolah Dasar” mengemukakan bahwa 

pembelajaran dengan model PBL menunjukkan adanya peningkatan yang 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretes dan postes. Hasil rata-rata 
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pretes pada kelas eksperimen adalah 47,32 sedangkan hasil rata-rata postes 

adalah 65,69. Hal ini tentu memiliki peningkatan hasil belajar yang cukup 

yaitu 18,37. Peningkatan hasil belajar setiap peserta didik tentunya berbeda-

beda. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan uji gain yang mendapatkan hasil 

0,45 yang berada pada range sedang. 

7) Penelitian juga diperkuat dari jurnal internasional, yaitu Matthew 

B.Etherington dalam Australian Journal Of Teacher Education (Volume 36, 

Issue 9, 2011) yang berjudul “Investigative Primary Science : A Problem-

Based Learning Approach” menunjukkan adanya keberhasilan dengan 

menggunakan berbasis masalah sebagai pendekatan pembelajaran. Selain itu 

PBL mempunyai dampak positif pada motivasi guru untuk mengajarkan ide-

ide ilmu dalam konteks dunia nyata.  

8) Penelitian lainnya dapat dilihat dalam jurnal internasional yang dilakukan 

oleh Tan Yin Peen & Mohammad Yusof Arshad dalam Canadian Center of 

Science and Education (Vol.10 No.4: 2014) yang berjudul “A Case Study in 

Malaysian Secondary School Problem-Based Learning” menyebutkan bahwa 

PBL berdampak baik karena pembelajaran menjadi aktif dan siswa berpikir 

kritis dalam bertanya di kelas. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah masalah 

lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan para guru di sekolah. 

Proses pembelajaran yang terjadi selama ini belum optimal karena dalam 



 

57 

 

 
 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk erpikir kritis masih kurang. 

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 dijelaskan bahwa IPA merupakan suatu 

hasil penemuan, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA dengan berpendekatan Problem Based Learning 

dianggap sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang tepat untuk diterapkan 

di pembelajaran IPA. Meskipun PBL hanya berpusat pada satu masalah, namun 

tetap dapat dihubungkan dengan masalah aktual yang sedang terjadi, karena hal 

tersebut salang berkaitan.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di salah satu 

SD di gugus Ki Hajar Dewantara Rembang ditemukan bahwa bahan ajar yang 

digunakan masih terpaku pada banyaknya materi dan soal-soal saja. Bahan ajar 

yang digunakan guru belum disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran IPA 

dan karakteristik lingkungan belajar siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar berpendekatan PBL, semoga 

dengan dikembangkannya bahan ajar berpendekatan PBL dapat digunakan dalam 

pembelajaran, efektif dalam pembelajaran, dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Alur penelitian yang peneliti rumuskan dapat dilihat pada kerangka berpikir 

berikut ini. 
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Bahan ajar berbasis problem based learning hasil pengembangan pada 

pembelajaran IPA valid digunakan sebagai bahan belajar siswa. 

2. Bahan ajar berbasis problem based learning hasil pengembangan pada 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penelitian, dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

Produk bahan ajar IPA yang dikembangkan berbasis Problem Based 

Learning, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan percobaan, penyelidikan dan 

pengamatan. Pengembangan bahan ajar juga disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif anak usia SD. 

Produk bahan ajar IPA berbasis Problem Based Learning materi Daur Air 

telah memenuhi kriteria valid dari penilaian para ahli pada aspek kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kegrafikan, kebahasaan, dan model Problem Based 

Learning. 

Produk bahan ajar IPA berbasis Problem Based Learning pada materi Daur 

Air dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan kriteria sedang, terbukti 

dengan hasil uji peningkatan rata-rata nilai (gain) pretest dan posttest siswa 

sebesar 0,42 dan nilai signifikansi perbedaan rata-rata nilai (uji t) sebesar 0.000. 

Produk bahan ajar IPA berbasis Problem Based Learning pada materi Daur 

Air praktis digunakan dalam pembelajaran, terbukti dengan besar persentase 

tanggapan dari siswa setelah menggunakan produk 86,8% (sangat positif) dan 

besar persentase guru 84,1% (positif). 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, adalah:  

1) Bagi Guru 

Setelah dilakukan penelitian guru dapat mengembangkan lagi bahan 

ajar berbasis Problem Based Learning ini dalam hal desain pengembangan, 

sehingga tingkat kebermaknaan dalam penggunaan bahan ajar ini semakin 

meningkat dengan pembaruan-pembaruan sesuai dengan perkembangan 

yang ada. Selain itu, guru dapat menjadikan bahan ajar berbasis Problem 

Based Learning menjadi bahan ajar alternatif untuk pembelajaran di 

sekolah. Dalam mengembangkan bahan ajar berbasis Problem Based 

Learning, guru sebisa mungkin mengembangkan kreativitas dan inovasinya 

agar tercipta kegiatan-kegiatan yang menarik dalam bahan ajar. 

 Kendala-kendala dalam pelaksanaan penelitian, seperti; anak yang 

belum fokus dalam pembelajaran, anak yang masih mengandalkan 

temannya saat kerja kelompok dapat mengganggu proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, guru hendaknya memperhatikan hal-hal yang dapat 

menghambat proses pembelajaran. 

2) Bagi Siswa 

Siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan model 

pembelajaran yang digunakan sesuai dengan arahan guru. 

3) Bagi Sekolah 

Sekolah dapat menambah buku referensi untuk proses pembelajaran 

siswa di kelas. 
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