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ABSTRAK
Wahyuningtyas, Sri. 2017. “Pengaruh Model PjBL (Project Based Learning)
terhadap Hasil Belajar SBdP Materi Kerajinan Tangan dari Tulang Daun Siswa
Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus”. Pembimbing I. Dr. Deni Setiawan, S.Sn.,
M.Hum. II. Atip Nurharini, S.Pd. M.Pd. 365 Halaman
Berdasarkan studi awal di SD Negeri Jepang 05 Kudus, guru kelas belum
menerapkan model Project Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran Seni Budaya
dan Prakarya (SBdP) siswa Kelas IV. Guru kelas belum pula memanfaatkan
ketersediaan benda alam di lingkungan sekitar sebagai media pengembangan
kreativitas siswa dalam pembelajaran SBdP di kelas. Tujuan penelitian untuk: 1).
Mengetahui proses Model PjBL dalam pembelajaran SBdP materi kerajinan tangan
dari tulang daun siswa kelas IV SDN Jepang 05 Kudus; 2). Mendeskripsikan aktivitas
belajar siswa melalui Model PjBL dalam pembelajaran SBdP materi kerajinan tangan
dari tulang daun siswa Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus; 3). Mengetahui efektifitas
pengaruh Model PjBL materi kerajinan tangan dari tulang daun terhadap hasil belajar
SBdP siswa kelas IV SDN Jepang 05 Kudus.
Jenis penelitian eksperimen semu bentuk nonequivalent control group design.
Populasi penelitian siswa kelas IV SDN Jepang 05 Kudus 2016/2017. Pengambilan
sampel menggunakan Nonprobability Sampling teknik sampling jenuh sebanyak 23
siswa untuk kelas kontrol dan 25 siswa untuk kelas eksperimen. Teknik pengambilan
data melalui: tes, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data meliputi: uji
normalitas homogenitas, uji t, uji N-Gain.
Hasil penelitian menghasilkan: 1). Proses PjBL pada kelas eksperimen
diaplikasikan melalui enam tahap/fase: a). penentuan proyek, b). perancangan
langkah penyelesaian proyek, c). penyusunan jadwal pelaksanaan, d). penyelesaian
proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, e). penyusunan laporan dan presentasi
hasil proyek, f). evaluasi proses dan hasil proyek. Kelas kontrol dilaksanakan metode
ceramah; 2). Aktivitas belajar siswa kelas eksperimen berdasar hasil observasi
ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol; 3). Hasil uji t untuk t hitung =
0,000 < 0,05 sehingga Ha diterima Ho ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh
perbedaan penggunaan model PjBL terhadap aktivitas dan hasil belajar SBdP siswa
dengan materi ajar membuat kerajinan tangan dari tulang daun pada siswa Kelas IV
SDN Jepang 05 Kudus. Hasil indeks gain kelas kontrol = 0,399 (Sedang), dan kelas
eksperimen = 0,701 (Tinggi).
Simpulan penelitian: 1). Proses PjBL pada kelas eksperimen diaplikasikan
melalui enam fase tahapan dengan praktik berbasis proyek, sementara kelas kontrol
model ceramah; 2). Pembelajaran SBdP materi ajar membuat kerajinan tangan dari
tulang daun mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas kontrol maupun
kelas eksperimen dengan peningkatan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen
yang lebih baik dibanding dengan kelas kontrol; 3). Penerapan PjBL melalui uji
efektifitas memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran SBdP materi membuat kerajinan tangan tulang daun. Hasil
indeks gain kelas eksperimen juga jauh lebih tinggi dari kelas kontrol. Saran
penelitian: model pembelajaran PjBL dapat terus dikembangkan karena sangat efektif
dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di SD.
Kata Kunci: Model Project Based Learning (PjBL); Pelajaran SBdP; Kerajinan
Tangan Tulang Daun; Sekolah Dasar.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kunci kemajuan bangsa terletak pada kualitas sumber daya manusia yang
dimilikinya, dan pendidikan merupakan sarana penting guna menjamin
keberlangsungan pembangunan bangsa. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa,
Sistem pendidikan nasional merupakan upaya yang dirancang pemerintah
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak bangsa
yang beradab dan bermartabat, serta mengembangkan kemampuan dan
potensi perkembangan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Implikasi atas berlakunya undang-undang ini salah
satunya adalah, perlu adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat
nasional.
Kurikulum 2013 menjadi perangkat utama dalam acuan sistem pendidikan
nasional di Indonesia guna mewujudkan proses perkembangan kualitas dan
potensi perkembangan peserta didik secara optimal, didasarkan pada model
kurikulum berbasis kompetensi ditandai dengan pengembangan berupa sikap
(afektif), pengetahuan, keterampilan berpikir (kognitif), dan keterampilan
psikomotorik yang terkandung dalam berbagai mata pelajaran.
Pembelajaran Kurikulum 2013 semua jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang
meliputi 5M, yaitu: (1) mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan informasi;
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(4) mengasosiasi; dan (5) mengkomunikasikan. Hal ini tercantum dalam
Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 Lampiran IV.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab X Pasal 37 menyebutkan, salah
satu kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memuat mata
pelajaran seni dan budaya. Muatan seni budaya dan prakarya sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai
perubahan dari PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Kependidikan
menjelaskan tentang perubahan muatan seni budaya dan prakarya yang tidak
hanya mencakup satu mata pelajaran saja, karena budaya itu sendiri pada
hakekatnya mencakup berbagai aspek dalam segi kehidupan. Mata pelajaran seni
budaya di tingkat pendidikan dasar secara kontekstual diajarkan secara konkret,
utuh, serta menyeluruh dengan mencakup semua aspek perkembangan peserta
didik yang meliputi seni rupa, seni musik, seni tari dan prakarya melalui
pendekatan tematik.
Para pendidik seni sebaiknya memiliki wawasan tentang eksistensi seni
budaya yang hidup dalam lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal maupun
pengenalan budaya lokal agar peserta didik dapat mengenal, menyenangi dan
akhirnya mempelajarinya. Dengan demikian, pembelajaran seni budaya dan
prakarya di tingkat sekolah dasar dapat mengupayakan kearifan lokal dengan
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai kegiatan apresiasi dan kreasi seni.
Pelajaran Seni Budaya merupakan aktivitas pembelajaran yang menampilkan
karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku,
dan produk seni budaya bangsa. Mata pelajaran ini bertujuan mengembangkan
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kemampuan peserta didik untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan,
teknologi, serta peran seni dalam perkembangan sejarah peradaban dan
kebudayaan, baik dalam tingkat lokal, nasional, regional, maupun global (Majid,
2014:12).
Pembelajaran seni di tingkat pendidikan dasar dan menengah bertujuan
mengembangkan kesadaran seni dan keindahan dalam arti umum, baik dalam
domain konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian, maupun tujuan-tujuan psikologisedukatif untuk pengembangan kepribadian peserta didik secara positif. Pendidikan
Seni Budaya di sekolah dasar tidak semata-mata dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi pelaku seni atau seniman, namun lebih menitikberatkan
pada sikap konatif dan perilaku kreatif, etis dan estetis (Majid, 2014:16).
Model pembelajaran yang diaplikasikan di lembaga pendidikan dasar maupun
menengah ada empat, yaitu: 1). Model pembelajaran kooperatif (Group
Investigation); 2). Model pembelajaran berbasis penemuan (Discovery Learning);
3). Model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning); dan 4).
Model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning).
PjBL (Project Based Learning) merupakan model belajar mengajar yang
sangat cocok diaplikasikan pada pembelajaran SBdP di tingkat sekolah dasar.
Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan Model PjBL sebagai model
pembelajaran lantaran model ini mampu melibatkan siswa untuk mengerjakan
sebuah proyek bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat atau
lingkungan.
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Siswa dilatih melakukan analisis terhadap proyek yang akan dibuat,
kemudian melakukan perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek,
penentuan jadwal pelaksanaan, pembuatan proyek dimulai dari: 1). penyikatan/
penggosokkan 2). pewarnaan 3). penghiasan 4). laminasi, kemudian melakukan
presentasi laporan hasil proyek di depan kelas. Pembelajaran ini memungkinkan
siswa mengembangkan kreativitasnya dalam merancang dan membuat proyek
yang bermanfaat mengatasi permasalahan yang ada. Pembelajaran berbasis proyek
didasarkan pada teori kontruksivisme dan merupakan pembelajaran siswa aktif
(student centered learning). Proses pembelajaran melalui Project Based Learning
memungkinkan guru untuk “belajar dari siswa” dan “belajar bersama siswa”
(Sani, 2015:172).
Keunggulan nantinya akan didapat melalui penerapan model Project Based
Learning (PjBL) dalam penelitian ini: 1). Siswa dalam pembelajaran dituntut
harus lebih aktif, kreatif, kritis, dan produktif dalam menghias tulang daun; 2).
Pengalaman belajar berlangsung secara autentik dan bermakna bagi siswa; 3).
Siswa dalam membuat proyek dibentuk secara berkelompok sehingga dapat
berinteraksi secara produktif dengan sesamanya maupun dengan guru; 4). Siswa
didorong bertanggung jawab terhadap proses belajarnya dan melakukan refleksi
serta mengatur kegiatan belajarnya secara mandiri; 5). Siswa didorong banyak
belajar dan bekerja dalam group process; 6). Konstruksi pengetahuan berdasarkan
pemaknaan realitas siswa ketika berinteraksi dengan lingkungannya.
Selain penerapan model yang cocok untuk metode pembelajaran SBdP,
penggunaan media juga penting sebagai media komunikasi dalam penyampaian
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materi ajar kepada peserta didik. Isi Kompetensi Dasar 4.14 menyebutkan,
“Membuat karya kerajinan aksesoris dengan berbagai bahan dan teknik”. Untuk
itu, peneliti akan membuat kerajinan tangan dari tulang daun (skeletonizing daun)
sebagai materi ajar yang akan disampaikan dalam pembelajaran SBdP bidang seni
rupa di kelas. Kerajinan tulang daun nantinya dapat diaplikasikan menjadi bentuk
gantungan kunci berbahan dasar daun sirsak atau sarikaya yang direbus dengan
larutan soda api (NaOH). Penggunaan material berbeda dari pembuatan gantungan
kunci pada umumnya, diharapkan dapat menarik perhatian/minat siswa,
meningkatkan kreativitas, dan memperbaiki hasil belajar SBdP siswa.
Berdasarkan hasil kajian lapangan seputar implementasi standar isi mata
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), SDN Jepang 05 Kudus tidak
memiliki guru khusus untuk mata pelajaran SBdP. Guru pengajar pelajaran SBdP
di SDN Jepang 05 Kudus selama ini masih diampu oleh guru kelas. Pelaksanaan
pembelajaran SBdP yang terjadi pada akhirnya kurang memenuhi tuntutan standar
mutu isi seperti yang diharapkan, karena kompetensi pedagogik guru terkait
bidang seni rupa masih kurang (kurang terampil). Indikasi atas hal ini tergambar
jelas melalui nilai Ujian Tengah Semester I siswa Kelas IVA dan IVB SDN
Jepang 05 Kudus Tahun 2016-2017, di mana hasil nilai rata-rata siswa Kelas IVA
yang paling kecil terdapat pada mata pelajaran Matematika dan SBdP, yakni
sebesar 76,5. Tak berbeda halnya dengan Kelas IVB di mana hasil nilai rata-rata
UTS I siswa Kelas IVB yang paling kecil terdapat pada mata pelajaran IPS dan
SBdP, yakni sebesar 77,6. Kedua kelas IV tersebut pada kategori mata pelajaran
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SBdP sama-sama memiliki nilai yang paling rendah dibandingkan dengan nilai
hasil mata pelajaran yang lain.
Hasil studi pendahuluan yang diperoleh melalui lembar kegiatan wawancara
guru kelas IV, pembelajaran SBdP di SDN Jepang 05 Kudus masih berjalan
kurang optimal. Beberapa alasan selain ketiadaan guru khusus untuk mata
pelajaran SBdP, kurangnya waktu tatap muka dalam pembelajaran SBdP serta
pemberian materi pelajaran SBdP yang masih dilakukan secara satu arah (dari
guru ke murid), menyebabkan ketidakoptimalan akan fungsi pembelajaran SBdP
di Kelas IV. Berikut adalah hasil wawancara langsung dengan guru kelas IV SDN
Jepang 05 Kudus:
Kelas IV tidak ada guru khusus untuk mata pelajaran SBdP. Jadi selama ini
untuk mata pelajaran ini masih saya sendiri yang mengajar. Penyampaian
materi pelajaran 80% secara verbal namun sesekali kita adakan juga kegiatan
praktek di kelas. Jadwal kegiatan pembelajaran SBdP masih sangat terbatas
dan materi pembelajaran masih seputar aktivitas menggambar dan menyanyi
saja. (Hasil wawancara dengan Aristyowati selaku Guru Kelas IV SDN
Jepang 05 Kudus pada Rabu, tanggal 14 Oktober 2016)
Jadwal kegiatan pembelajaran untuk muatan SBdP Kelas IV SDN Jepang 05
Kudus sebagaimana dinyatakan oleh guru kelas di atas masihlah sangat terbatas,
sehingga materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa Kelas IV baru sebatas
aktivitas menggambar dan menyanyi. Salah satu materi yang belum tersampaikan
dalam aktivitas pembelajaran SBdP adalah membuat kerajinan tangan. Seni rupa
membuat kerajinan tangan seyogyanya perlu diajarkan kepada siswa, karena seni
rupa satu ini dapat merangsang kemampuan kreativitas siswa dalam segi estetika
sehingga dapat menumbuhkan nilai rasa akan seni bagi peserta didik. Apalagi
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guru pendidik belum memanfaatkan ketersediaan benda alam yang terdapat di
lingkungan sekitar sebagai media pengembangan kreativitas siswa di kelas.
Indikasi lanjutan atas hal ini akan membuat pembelajaran SBdP untuk siswa
Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus nantinya dapat berlangsung secara menarik,
tingkat antusiasme siswa seputar keterlibatan secara aktif dalam pembelajaran
SBdP di kelas akan cenderung meningkat, siswa juga akan cenderung
mempraktekkan dan menerapkan secara langsung pelajaran prakarya yang telah
diperoleh di kelas untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari
sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, Model PjBL juga
sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar SBdP siswa di
sekolah dasar.
Pengembangan dan pengayaan materi ajar dalam bidang seni tak hanya
melulu melalui kegiatan menggambar dan menyanyi saja. Guru kelas sudah
sepatutnya juga mengajarkan muatan seni rupa di kelas sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran SBdP. Oleh itu, perlunya
diupayakan pula suatu metode pembelajaran yang tepat, menarik dan inovatif
sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan
guru, bekerjasama dengan teman, bertukar pendapat, serta mampu mengingat
konsep yang telah dipelajari. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran,
pembimbing belajar, dan pemberibalikan (feedback) belajar. Pembelajaran tematik
terintegratif pada mata pelajaran SBdP di kelas IV sudah selayaknya dapat
diwujudkan dengan Model Project Based Learning (PjBL).
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Penelitian Edi Andana, dkk (2014) berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran
Berbasis Proyek terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD di Gugus V
Kecamatan Tegallalang” menyimpulkan bahwa, terdapat perbedaan hasil belajar
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di mana rata-rata skor siswa
kelompok eksperimen sebesar 23,77 dan kelompok kontrol 21,16, sehingga model
Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) berpengaruh terhadap hasil belajar IPA
siswa Kelas IV SD Gugus V, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,
Semester Ganjil, Tahun Pelajaran 2013/2014.
Berdasarkan berbagai uraian di atas, pada akhirnya menggugah peneliti untuk
melakukan penelitian eksperimen pengaruh Model PjBL (Project Based
Learning) terhadap hasil belajar SBdP melalui materi kerajinan tangan dari tulang
daun siswa Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti saat melakukan studi
pendahuluan melalui data nilai UTS siswa dan hasil wawancara pada guru kelas
IV SDN Jepang 05 Kudus seputar pembelajaran SBdP, identifikasi masalah yang
berhasil ditemukan antara lain:
1.

Tiadanya guru khusus bidang seni di SDN Jepang 05 Kudus, sehingga
pembelajaran SBdP siswa Kelas IV masih diampu guru kelas yang belum
memiliki kompetensi pedagogik mumpuni dalam bidang seni.
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2.

Jadwal kegiatan pembelajaran SBdP Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus sangat
terbatas. Materi pembelajaran SBdP yang disampaikan guru kelas IV masih
sebatas pada keterampilan menggambar dan menyanyi.

3.

Belum dilaksanakannya pembelajaran SBdP dengan Model PjBL (Project
Based Learning) di kelas. Guru kelas selama ini masih menggunakan model
ceramah dan pemberian lembar tugas kepada siswa.

4.

Hasil nilai rata-rata kelas untuk mata pelajaran SBdP di Kelas IV paling
rendah di antara mata pelajaran lain.

5.

Guru kelas IV belum memanfaatkan akses ketersediaan benda alam di
lingkungan sekitar sebagai media pengembangan kreativitas siswa dalam
pembelajaran SBdP di kelas.

6.

Isi Kompetensi Dasar 4.14 “Membuat karya kerajinan aksesoris dengan
berbagai bahan dan teknik” selama ini belum diterapkan dalam pembelajaran
SBdP Kelas IV oleh guru kelas.

7.

Aktifitas siswa cenderung monoton dan kurang terlibat dalam pembelajaran
SBdP di kelas.

1.3 Pembatasan Masalah
Peneliti membatasi masalah pada penerapan Model PjBL dalam pembelajaran
SBdP bidang seni rupa dengan materi ajar membuat kerajinan tangan dari tulang
daun (skeletonizing daun) siswa Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus sebagai
implementasi atas isi Kompetensi Dasar 4.14, “Membuat karya kerajinan
aksesoris dengan berbagai bahan dan teknik”.
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Akar permasalahan yang ditemukan saat studi pendahuluan, guru Kelas IV
SDN Jepang 05 Kudus belum menerapkan Model PjBL (Project Based Learning)
dalam pembelajaran seni rupa di kelas. Implementasi pengajaran mata pelajaran
SBdP masih sebatas pengajaran keterampilan menggambar dan menyanyi.
Peneliti kemudian hendak mengetahui bagaimana proses pembelajaran model
PjBL dalam pembelajaran SBdP, bentuk aktivitas siswa Kelas IV dalam
pembelajaran SBdP pembuatan kerajinan gantungan kunci dari tulang daun, serta
mengetahui efektifitas pengaruh Model PjBL pada hasil belajar SBdP Kelas IV
SDN Jepang 05 Kudus.
Penelitan dilakukan melalui penerapan Model PjBL dalam pembelajaran
SBdP materi ajar bidang seni rupa sehingga dapat meningkatkan sisi kreativitas
siswa dalam hal pembuatan kerajinan tangan berupa gantungan kunci berbahan
dasar tulang daun. Guru Kelas IV diharapkan dapat menerapkan Model PjBL
dalam pembelajaran SBdP nantinya, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar
mata pelajaran SBdP siswa di sekolah.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, selanjutnya peneliti mencoba
membuat rumusan masalah yang menjadi fokus perbaikan dalam pengembangan
pembelajaran SBdP Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus sebagai berikut:
1. Bagaimana proses Model PjBL (Project Based Learning) dalam pembelajaran
SBdP materi kerajinan tangan dari tulang daun siswa kelas IV SDN Jepang 05
Kudus?
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2. Bagaimana aktivitas belajar siswa melalui Model PjBL (Project Based
Learning) dalam pembelajaran SBdP materi kerajinan tangan dari tulang daun
siswa kelas IV SDN Jepang 05 Kudus?
3. Bagaimana efektifitas pengaruh Model PjBL (Project Based Learning)
materi kerajinan tangan dari tulang daun terhadap hasil belajar mata pelajaran
SBdP siswa Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus?

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelian adalah :
1. Untuk mengetahui proses Model PjBL (Project Based Learning) dalam
pembelajaran SBdP materi kerajinan tangan dari tulang daun siswa kelas IV
SDN Jepang 05 Kudus.
2. Untuk mendeskripsikan aktivitas belajar siswa melalui Model PjBL (Project
Based Learning) dalam pembelajaran SBdP materi kerajinan tangan dari
tulang daun siswa Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus.
3. Untuk mengetahui efektifitas pengaruh Model PjBL (Project Based Learning)
materi kerajinan tangan dari tulang daun terhadap hasil belajar mata pelajaran
SBdP siswa kelas IV SDN Jepang 05 Kudus.
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1.6 Manfaat Penelitian
a.

Manfaat Teoretis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa konsep penerapan
Model PjBL dalam pembelajaran SBdP melalui materi ajar membuat
kerajinan tangan dari tulang daun bagi siswa sekolah dasar.

b. Manfaat Praktis
1) Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengetahui bahwa Model PjBL sangat bermanfaat untuk
diterapkan dalam pembelajaran SBdP pada materi membuat kerajinan
tangan dari tulang daun; Menerapkan pengetahuan yang telah didapat
sebelumnya selama menempuh perkuliahan di Universitas Negeri
Semarang.
2) Bagi Siswa
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik, motivasi
belajar, serta hasil belajar siswa terhadap pembelajaran SBdP, sehingga
siswa cenderung dapat lebih antusias dan aktif dalam mengaitkan
pembelajaran yang didapat di kelas dalam praktik kehidupan sehari-hari,
dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna.
3) Bagi Guru Kelas
Penelitian ini bermanfaat bagi guru kelas agar dapat lebih mudah
mentransfer ilmu secara konseptual dan praktik dalam pembelajaran
SBdP di kelas; Guru juga mendapatkan pengalaman secara langsung
untuk dapat menerapkan model pembelajaran seni rupa melalui materi
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ajar kerajinan tangan dari tulang daun (skeletonizing daun) dalam
pembelajaran di kelas.
4) Bagi Sekolah
Sekolah memiliki referensi model pembelajaran yang kreatif pada mata
pelajaran

SBdP,

sehingga

dapat

memperbaiki

mutu

(kualitas)

pendidikan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBdP di kelas.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
Kerangka teoretis didasarkan pada berbagai literasi teori dari sejumlah
tokoh/ahli pendidikan maupun berbagai pedoman Peraturan Menteri Pendidikan
Kebudayaan RI (Permendikbud RI) yang relevan dengan variabel penelitian.
Adapun kerangka teoretis dalam penelitian ini tersaji sebagai berikut.

2.1.1 Hakikat Belajar
2.1.1.1 Pengertian Belajar
Pengertian belajar telah banyak diuraikan oleh beberapa tokoh pendidikan
baik dalam maupun luar negeri. Gagne (dalam Susanto, 2016:1) menyatakan,
belajar merupakan suatu proses di mana individu/siswa berubah perilakunya
sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui instruksi
dari seorang pendidik/guru.
Hosnan (2016:7) selanjutnya memberikan definisi belajar sebagai proses
interaksi/hubungan yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui
berbagai pengalaman didapat melalui proses melihat, mengamati dan memahami
sesuatu dari peserta didik. Setiawan (2017:23) memberikan definisi belajar
sebagai ruang interaksi/hubungan dan pencarian pemahaman baru bagi anak-anak
terhadap lingkungannya.
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Simpulan belajar berdasarkan pendapat para ahli di atas adalah, suatu proses
yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri individu/peserta
didik sebagai hasil dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya di
manapun dan dalam waktu tidak ditentukan sebelumnya untuk mencapai sebuah
tujuan.
2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar
Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar antara lain: (Sardiman,
2016:24)
1.

Belajar pada hakikatnya berupa potensi manusiawi dan kelakuannya.

2.

Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para siswa.

3.

Belajar akan lebih efektif bila didorong dengan motivasi dari dalam/ dasar
kebutuhan/ kesadaran.

4.

Belajar dalam banyak hal merupakan proses percobaan (dengan kemungkinan
berbuat keliru) dan pembiasaan.

5.

Kemampuan belajar seseorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka
menentukan isi pelajaran.

6.

Belajar dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: diajar secara langsung;
kontrol, kontak, dan penghayatan pengalaman langsung; pengenalan dan
peniruan.

7.

Belajar melalui praktik langsung akan lebih efektif dibandingkan dengan
belajar hafalan saja.

8.

Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi
kemampuan belajar bagi individu yang bersangkutan.
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9.

Bahan pelajaran yang bermakna/ berarti, lebih mudah dan menarik untuk
dipelajari daripada bahan yang kurang bermakna.

10. Informasi tentang kelakuan baik pengetahuan, kesalahan serta keberhasilan
siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar.
11. Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas,
sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya
sendiri.
Gagne dan Berliner (dalam Hosnan, 2016:8) menyatakan prinsip-prinsip
belajar siswa yang dapat dipakai oleh guru dalam meningkatkan kreativitas belajar
antara lain: 1). Pemberian perhatian dan motivasi siswa, 2). Mendorong dan
memotivasi keaktifan siswa, 3). Keterlibatan langsung siswa, 4). Pemberian
pengulangan, 5). Pemberian tantangan, 6). Umpan balik dan penguatan, 7).
Memperhatikan perbedaan individual siswa.
Uraian di atas merupakan sebagian dari sekian banyak prinsip belajar yang
saling berhubungan dan mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga prinsipprinsip belajar tersebut juga berpengaruh terhadap keberhasilan proses
pembelajaran.
Demikian halnya dengan pola pembelajaran SBdP yang berlangsung di
sekolah dasar dengan menggunakan Model PjBL. Prinsip pembelajaran SBdP
haruslah

berupa

pembelajaran

yang

mampu

mengembangkan

potensi

perkembangan peserta didik melalui tahapan proses dan hasil pembiasaan, mampu
memberikan motivasi lebih bagi siswa dalam aktivitas belajarnya, serta guru harus
mampu memperhitungkan isi materi pelajaran yang diberikan kepada siswa.
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Pembelajaran SBdP dengan Model PjBL juga dapat dilakukan melalui tiga
pendekatan cara sekaligus, yaitu: 1). diajar secara langsung; 2). kontrol, kontak,
dan penghayatan pengalaman langsung; serta 3). pengenalan dan peniruan.
Dengan demikian, pengalaman belajar siswa melalui penerapan Model PjBL
dapat menjadi lebih bermakna melalui pemberian langkah praktik langsung yang
lebih mudah/praktis untuk dipelajari. Anak juga akan semakin tertantang untuk
memberikan umpan balik dan penguatan dalam penerapannya.

2.1.2

Hakikat Pembelajaran

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menegaskan bahwa, “Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.
Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan
pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan,
kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik.
Susanto

(2016:19)

lebih

lanjut

mengatakan

pembelajaran

adalah

penyederhanaan dari kata belajar mengajar, proses belajar mengajar, atau kegiatan
belajar mengajar.
Berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran adalah
serangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan oleh guru untuk membantu
siswa dalam memahami materi tertentu sehingga siswa memperoleh pengalaman
dalam mencapai tujuan yang diharapkannya.
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2.1.2.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar merupakan serangkaian
kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, mendengarkan
penjelasan guru, mencatat hal-hal yang dianggap penting, berdiskusi, keberanian
untuk bertanya, keberanian mengajukan pendapat, kritik dan saran. Paul B.
Dierich (dalam Hamalik, 2010:172) menggolongkan aktivitas siswa dalam
pembelajaran antara lain sebagai berikut :
1.

Kegiatan-kegiatan visual, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,
memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

2.

Kegiatan-kegiatan lisan, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi,
dan interupsi.

3.

Kegiatan-kegiatan

mendengarkan,

sebagai

contoh

dalam

kegiatan

mendengarkan seperti: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato.
4.

Kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket,
dan menyalin.

5.

Kegiatan-kegiatan menggambar, misalnya menggambar, membuat grafik,
peta, dan diagram.

6.

Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk di dalamnya antara lain melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
berternak.

7.

Kegiatan-kegiatan mental, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan
soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.
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8.

Kegiatan-kegiatan emosional, misalnya: menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, aktivitas siswa dalam

pembelajaran merupakan segala aspek kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang
terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek-aspek kegiatan
tersebut meliputi: aktivitas visual, lisan, mendengar, calistung (membaca,
menulis, dan berhitung), metrik, mental, serta emosional siswa yang terjadi pada
waktu yang bersamaan. Segala hal aspek kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif
bilamana siswa memiliki sikap aktif dalam mengikuti pelajaran, mendengarkan
penjelasan guru, mencatat hal-hal yang dianggap penting, berdiskusi, keberanian
untuk bertanya, keberanian mengajukan pendapat, serta mampu menyatakan kritik
dan saran.

2.1.3

Teori dan Model Pembelajaran

2.1.3.1 Teori-Teori Pembelajaran
Teori belajar banyak dikenal dewasa ini terdiri dari empat teori dasar, yakni:
teori behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme.
2.1.3.1.1 Konsep Dasar Teori Belajar Behaviorisme
Behaviorisme

merupakan

pendekatan

pembelajaran

yang

memiliki

karakteristik pokok terhadap aktivitas belajar berupa pemahaman terhadap
kejadian-kejadian di lingkungan memprediksi perilaku seseorang, bukanlah
pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri seseorang. Teori
behavioristik lebih menekankan perubahan tingkah laku dapat diamati menjadi
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lebih positif setelah adanya proses belajar. Hasil teori adalah input (masukan)
stimulus dan output (keluaran) respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara
stimulus dan respon kurang begitu diperhatikan. Stimulus dan respon ini bisa
berupa pikiran, perasaan dan perbuatan (Slavin, 2000).
Paul (1997:23) menambahkan bahwa teori ini menjelaskan belajar sebagai
suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment
menjadi stimulus untuk merangsang pebelajar dalam berperilaku. Pendidik yang
masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum
dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai
dengan suatu keterampilan tertentu. Kemudian, bagian-bagian tersebut disusun
secara hierarki, dari yang sederhana sampai yang kompleks.
Tujuan

pembelajaran

menurut

teori

behavioristik

ditekankan

pada

penambahan pengetahuan. Pembelajaran juga mengikuti urutan kurikulum secara
ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks/buku
wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku
teks/buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil
belajar murni. Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar bagi siswa dan
dipandang sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran, dan biasanya
dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini juga menekankan
evaluasi pada kemampuan siswa secara individual (Degeng, 2006).
Prinsip-prinsip dalam teori behavioristik antara lain: 1). Obyek psikologi
adalah tingkah laku, 2). Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada reflek, 3).
Mementingkan pembentukan kebiasaan, 4). Perilaku nyata dan terukur memiliki
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makna tersendiri, serta 5). Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki
bentuk fisik harus dihindari (Degeng, 2006).
Para tokoh yang berpengaruh dalam teori ini antara lain: Ivan Pavlov (teori
Classical Conditioning), John B. Watson (teori Stimulus-Respon/SR), Edward
Thorndike (teori Law of Effect), dan B. F. Skinner (teori Operant Conditioning).
2.1.3.1.2

Konsep Dasar Teori Belajar Kognitivisme

Banyak kelemahan berkaiatan dengan teori behavioristik, sehingga muncul
banyak sekali kritikan. Teori kognitivisme kemudian lahir sebagai jawaban atas
berbagai kritikan tersebut. Teori ini lebih menekankan pengalaman pada proses
belajar, dan mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar namun dengan
tidak mengesampingkan faktor-faktor lainnya. Pakar tokoh psikologi kognitif
modern berpendapat bahwa, belajar melibatkan proses mental yang kompleks,
termasuk memori dalam menyimpan informasi, perhatian, bahasa, pembentukan
konsep, dan pemecahan masalah. Mereka meneliti bagaimana manusia
memproses informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek
maupun kejadian (Paul, 2001:35).
Bila teori behavioristik lebih berfokus pada perubahan perilaku yang diamati
sebagai hasil belajar, namun teori kognitivisme justru mencakup wilayah yang
lebih luas terhadap perubahan yang diamati. Beberapa lebih mengkategorikan
teori ini sebagai teori psikologi dibanding dengan teori dalam pembelajaran,
karena sangat sulit diaplikasikan. Teori ini juga menghendaki peserta didik untuk
belajar sendiri dalam mencari pengalaman. Psikologi kognitif menekankan pada
pentingnya proses internalisasi proses-proses mental. Bagi para penganut aliran

22

kognitifisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada
siswa untuk memperoleh informasi/pengetahuan baru melalui proses discovery
dan internalisasi (Nur dan Wikandari, 2000).
Implikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran lebih memusatkan
perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada
hasilnya dan juga memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal
kemajuan perkembangan. Oleh karena itu guru harus melakukan upaya untuk
mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu–individu ke dalam
bentuk kelompok–kelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal
(Slavin, 2000). Menurut Piaget (dalam Slavin, 2000:145), perkembangan kognitif
sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan
aktif berinteraksi dengan lingkungannya.
Tujuan teori kognitifisme adalah: 1). Membantu guru memahami muridnya
dan dirinya sendiri, 2). Mengkonstruksi prinsip-prinsip ilmiah yang dapat
diterapkan dalam kelas untuk menghasilkan prosedur yang memungkinkan belajar
menjadi produktif, 3). Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang
mencapai pemahaman atas diri dan lingkungannya (Degeng, 2006).
Prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif adalah: 1). Belajar merupakan
peristiwa mental yang berhubungan dengan berpikir, perhatian, persepsi,
pemecahan masalah, dan kesadaran; 2). Sehubungan dengan pembelajaran, teori
belajar perilaku dan kognitif pada akhirnya sepakat bahwa guru harus
memperhatikan perilaku siswa yang tampak; 3). Ahli kognitif percaya bahwa
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kemampuan berpikir setiap orang tidak sama dan tidak tetap dari waktu ke waktu
(Sugandi, 2006).
Model teori belajar kognitif yang banyak diterapkan dalam dunia pendidikan
adalah: model belajar berbasis penemuan (discovery learning) dari Jerome
Brunner, model belajar bermakna dari Ausebel, model pemrosesan informasi dan
model peristiwa pembelajaran dari Robert Gagne, dan model perkembangan
intelektual dari Jean Piaget (Sugandi, 2006).
Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi tiga bagian, yaitu: 1).
Pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang bisa dideklarasikan dalam bentuk
kata (pengetahuan konseptual), 2). Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan
tentang tahapan yang harus dilakukan seperti cara mengemudikan mobil, atau
biasa disebut sebagai “pengetahuan bagaimana”, 3). Pengetahuan kondisional,
adalah pengetahuan dalam hal “kapan dan mengapa” pengetahuan deklaratif dan
prosedural digunakan (Degeng, 2006).
Tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif antara lain: Merx Wertheimer
(1880-1943) dengan teori Gestalt, Kurt Lewin (1892-1947) dengan teori Cognitive
Field, Piaget dengan teori Cognitive Developmental, Jerome Bruner dengan
Discovery Learning, Lev Vygotsky dengan teori Scaffolding yang sosio kultural
kooperatif, Edward C. Tollman, dan Avram Noam Chomsky.
2.1.3.1.3

Konsep Dasar Teori Belajar Humanisme

Pendidikan yang humanistik adalah pendidikan yang mampu menyiapkan
suasana setara di mana individu merasa nyaman karena dihargai oleh guru, tidak
ada indikasi pembedaan warna kulit, tingkatan ekonomi, maupun status sosial
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dalam sebuah setting pendidikan dan menekankan pendekatan dari hati ke hati.
(Baharuddin dan Wahyuni, 2007:50).
Aliran humanistik memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi
dalam individu yang melibatkan seluruh domain yang ada (domain kognitif,
afektif, psikomotorik). Pendekatan humanistik juga menekankan pentingnya
emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap
siswa. Untuk itu, metode pembelajaran humanistik mengarah pada upaya untuk
mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa dan guru dengan mengembangkan nilainilai kerjasama, saling membantu dan menguntungkan, kejujuran dan kreativitas
untuk diaplikasikan dalam pembelajarannya. Teori belajar humanistik sifatnya
abstrak dan mendekati kajian filsafat. Teori ini juga lebih banyak berbicara
tentang konsep-konsep (Degeng, 2006).
Salah satu ide penting dalam teori humanisme adalah, siswa harus
mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar
(self regulated learning), apa yang akan dipelajari, dan sampai tingkatan mana,
kapan dan bagaimana mereka akan belajar. Siswa belajar mengarahkan sekaligus
memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif
dalam proses belajar. Siswa juga belajar menilai kegunaan belajar itu bagi dirinya
sendiri (Baharuddin dan Wahyuni, 2007:51).
Tujuan belajar dalam teori ini adalah memanusiakan manusia. Teori
humanisme dipelopori oleh pakar psikolog Carl Rogers dan Abraham Maslow.
Menurut Rogers, semua manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk
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meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berprilaku dalam cara yang konsisten
menurut diri mereka sendiri (Baharuddin dan Wahyuni, 2007:53).
Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan
dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun
mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini
berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari
sudut pandang pengamatnya.
Tujuan

utama

para

pendidik

adalah

membantu

si

siswa

untuk

mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk
mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam
mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Peran guru dalam
pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator (pendamping) bagi siswa,
memberikan motivasi, dan memberikan kesadaran akan makna belajar dalam
kehidupan nyata. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses
pengalaman belajarnya sendiri.
Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain:
Arthur W. Combs (1912-1999) dengan teori kebermaknaan dalam pembelajaran,
Abraham Maslow (1908-1970) dengan teori hierarki kebutuhan individu, Carl
Rogers (1902-1987) dengan teori Client Centered, dan Charles Bouille (14751553).
2.1.3.1.4

Konsep Dasar Teori Belajar Konstruktivisme

Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar
secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya sendiri dan oleh
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dirinya sendiri bukan yang datang dari guru. Guru bertindak sebagai fasilitator
yang meyakinkan siswa untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip dan
mengkonstruksi pengetahuan dengan memecahkan problem-problem yang
realistis. Siswa sendiri harus proaktif mencari dan menemukan pengetahuan itu,
serta mengalami sendiri proses belajar tersebut. Murid adalah konstruktor
pengetahuan aktif yang memiliki sejumlah konsekuensi dalam teori ini. (Muijs
dan Reynolds, 2008:97).
Pelajar didorong secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai
macam input yang diterimanya bukan tentang mendapatkan jawaban yang benar
karena pola belajar yang paling baik menurut teori ini adalah anak-anak belajar
dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif (konflik dengan berbagai ide dan
prakonsepsi lain) melalui pengalaman, refleksi dan metakognisi (Beyer, 1985
dalam Muijs dan Reynolds, 2008:97).
Konstruksi pengetahuan yang dibangun bukan sesuatu yang bersifat
individual semata tetapi dikonstruksikan secara sosial, melalui interaksi dengan
teman sebaya, guru, orang tua, dan sebagainya. Dengan demikian yang terbaik
adalah mengkonstruksikan siatuasi belajar secara sosial, dengan mendorong kerja
dan diskusi kelompok. Pelajar juga dimungkinkan untuk menemukakan dan
melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengelaman realistis. Ini akan
menghasilkan pembelajaran yang otentik/asli dan pemahaman yang lebih dalam
dibandingkan dengan memorisasi permukaan yang sering menjadi ciri
pendekatan-pendekatan mengajar lainnya (Von Glaserfelt, 1989 dalam Sugandi,
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2006). Ini juga yang membuat kaum konstruktivis percaya bahwa lebih baik
menggunakan bahan-bahan hands-on daripada textbook.
Selain itu, Brooks, et.al (1993) mengajukan dua prinsip utama dalam
pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme. Pertama, pengetahuan tidak
dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa.
Kedua, Fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui
pengalaman nyata yang dimiliki anak.
Duffy dan Cunningham (1996) mengemukakan sejumlah aspek dalam
pembelajaran berdasarkan teori konstruktivis yaitu: 1). siswa mengkonstruksi
pengetahuan dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki; 2).
pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswanya mengerti; 3). Strategi
siswa lebih bernilai; 4). siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling
bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya.
Fornot (dalam Slavin, 2000) mengemukakan aspek-aspek konstruktivitik
secara lengkap sebagai berikut: adaptasi (adaptation), konsep pada lingkungan
(the concept of envieronmet), dan pembentukan makna (the construction of
meaning). Dari ketiga aspek tersebut oleh Piaget pembentukan makna yaitu
adaptasi individu terhadap lingkungan yang dilakukan melalui dua proses, yaitu:
asimilasi dan akomodasi.
Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan
mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga orang itu berkembang.
Proses

asimilasi

ini

berjalan

terus

dan

tidak

akan

perubahan/pergantian skemata melainkan perkembangan skemata.

menyebabkan
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Akomodasi berarti, dalam menghadapi rangsangan/pengalaman baru,
seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata
yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok
dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan
akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan
rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok
dengan rangsangan itu. Bagi Piaget, adaptasi merupakan suatu keseimbangan
antara asimilasi dan akomodasi. Bila dalam proses asimilasi seseorang tidak dapat
mengadakan

adaptasi

terhadap

lingkungannya,

maka

terjadilah

ketidakseimbangan (disequilibrium). Akibat ketidakseimbangan itu maka
tercapailah akomodasi dan struktur kognitif yang ada akan mengalami atau
munculnya struktur yang baru. Pertumbuhan intelektual ini merupakan proses
terus menerus tentang keadaan ketidakseimbangan dan keadaan seimbang
(disequilibrium-equilibrium). Tetapi bila terjadi keseimbangan, maka individu
akan berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
Tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang ini oleh Vygotskian
disebutnya sebagai scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada seorang
individu bantuan berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke
dalam bentuk lain selama tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi
bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak mengambil alih
tanggung jawab besar segera setelah mampu mengerjakannya sendiri.
Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses
membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan (pengalaman
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konkrit), aktifitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi sehingga memiliki
pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pengalamannya dan
persepektif di dalam menginterpretasikannya. Penekanan teori konstruktivisme
bukan pada membangun kualitas kognitif, tetapi lebih pada proses menemukan
teori yang dibangun dari realitas lapangan (Muchith, 2008:71).
Teori konstruktivisme membawa implikasi dalam pembelajaran yang
kolektif/kelompok. Proses sosial masing-masing siswa harus diwujudkan. Asri
Budiningsih menyatakan keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh peran sosial
yang ada pada diri siswa yang akan mengalami situasi saling berhubungan dan
konsekuensinya harus memiliki keterampilan menyesuaikan diri /adaptasi secara
tepat (Muchith, 2008:72).
Peran guru dalam pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah lebih
sebagai fasilitator/moderator. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar yang
harus selalu ditiru dan segala ucapan dan tindakannya selalu benar, sedang murid
segala ucapan murid dan tindakannya tidak selalu dapat dipercaya atau salah.
Proses pembelajaran seperti ini, cenderung menempatkan siswa sebagai sosok
manusia yang pasif, statis dan tidak memiliki kepekaan dalam memahami
persoalan (Muchith, 2008:72-73).
Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk
memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru bertugas tidak
mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya semata, melainkan berusaha
memberdayakan seluruh potensi dan sarana yang dapat membantu siswa untuk
membentuk pengetahuannya sendiri secara mandiri. Sementara peran siswa
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menurut pandangan konstruktivisme dalam proses pembelajaran harus aktif
melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberikan makna
tentang hal-hal yang sedang dipelajari (Sanjaya, 2008:23-24).
Konstruktivisme sebagai deskripsi kognitif manusia seringkali diasosiasikan
dengan pendekatan paedagogi yang mempromosikan learning by doing. Teori ini
memberikan keaktifan terhadap individu untuk belajar menemukan sendiri
kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna
mengembangkan dirinya sendiri. Argumentasi para konstruktivis memperlihatkan
bahwa sebenarnya teori belajar konstruktivisme telah banyak mendapat pengaruh
dari psikologi kognitif, sehingga dalam batas tertentu aliran ini dapat disebut juga
neokognitif (Sanjaya, 2008:25).
Walaupun mendapat pengaruh psikologi kognitif, namun stressing point teori
ini bukan terletak pada berberapa konsep psikologi kognitif yang diadopsinya
(pengalaman, asimilasi, internalisasi), melainkan pada konstruksi pengetahuan
yang dimaksudkan yaitu pemaknaan realitas yang dilakukan setiap orang ketika
berinteraksi dengan lingkungannya (Maniyeni, 2010:15).
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dapat ditarik sebuah inferensi bahwa,
menurut teori konstruktivisme, belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan
dengan cara mengabstraksi pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa
dengan realitas baik realitas pribadi, alam, maupun realitas sosial. Proses
konstruksi pengetahuan berlangsung secara pribadi maupun sosial. Proses ini
adalah proses yang aktif dan dinamis. Beberapa faktor seperti pengalaman,
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pengetahuan awal, kemampuan kognitif dan lingkungan sangat berpengaruh
dalam proses konstruksi makna.
Peneliti menyimpulkan setidaknya ada lima unsur penting dalam lingkungan
pembelajaran yang konstruktivis, yaitu: 1). Siswa didorong mengkonstruksi
pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang telah dimiliki
sebelumnya; 2). Pengalaman belajar yang autentik dan bermakna; 3). Siswa diberi
kesempatan berinteraksi secara produktif dengan sesamanya maupun dengan
guru; 4). Siswa didorong bertanggung jawab terhadap proses belajarnya dan
melakukan refleksi serta mengatur kegiatan belajarnya secara mandiri; serta 5).
Adanya usaha mengenalkan siswa pada dunia ilmiah, karena sains bukan hanya
produk (fakta, konsep, prinsip, teori), melainkan juga mencakup proses dan sikap.
Adapun tujuan teori ini menurut Sugandi (2006) adalah dapat: 1). Memotivasi
siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri, 2). Mengembangkan
kemampuan siswa untuk bertanya dan mencari sendiri pertanyaannya, 3).
Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep
secara lengkap, 4). Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir
yang mandiri, 5). Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu.
Konsep evaluasi pendidikan yang diusung dari teori ini hampir sama dengan
konsep pada teori kognitivisme, yaitu menitikberatkan pada proses. Proses yang
dimaksud merupakan pengalaman belajar yang dialami sendiri oleh masingmasing siswa (penyusunan pengetahuan oleh siswa itu sendiri).
Konstruktivisme pada hakekatnya merupakan teori belajar dari Piaget yang
dikembangkan pada pertengahan abad 20 dan merupakan bagian dari teori
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kognitif. Konstruktivisme sendiri adalah sebuah gerakan besar yang memiliki
posisi filosofis dalam strategi pendidikan. Konstruktivisme sangat berpengaruh di
bidang pendidikan, dan memunculkan metode dan strategi mengajar baru (Muijs
& Reynolds, 2008:95; Muchith, 2008:71; Sanjaya, 2008:123). Beberapa tokoh
teori konstruktivisme adalah: Jean Piaget, John Dewey, dan Von Graselfeld.
Adapun perbedaan karakteristik dari keempat teori belajar secara ringkas
ditampilkan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Perbedaan Teori Behavioristik, Humanistik, Kognitif, Konstruktivistik
Behavioristik
Humanistik
1) Menekankan
1) Menekankan pada
pada stimulus
keunikan sikap
dan respon
individu.
dalam
2) Individu adalah
pembentukan
orang yang bebas
perilaku.
menentukan apa
2) Setiap perilaku
yang dipelajarinya.
dapat dipelajari. 3) Belajar dipandang
3) Tingkah laku
sebagai
lama dapat
pemerolehan
diganti dengan
informasi atau
tingkah laku
pengalaman dan
baru.
menemukan
4) Menekankan
maknanya secara
pada perubahan
personal atau
perilaku yang
pribadi.
teramati.
Sumber: Trianto (2010:39)

Kognitif
Menekankan
pada perubahan
atau prosesproses mental
dan perilaku
tidak kasat mata

Konstruktivistik Sosial
1) Pebelajar adalah
orang yang secara
aktif membangun
pengetahuan dan
keterampilan melalui
interaksi atau
kolaborasi dengan
orang lain.
2) Siswa tidak memiliki
pemahaman satu
persepsi.

Konstruktivistik Kognitif
1) Individu membangun
pemahamannya melalui
eksplorasi
2) Menyatakan bahwa
pebelajar adalah orang
yang secara individual
harus menemukan ,
mentransformasi, dan
mengecek kemballi,
serta merevisi informasi
yang lama.
3) Siswa memiliki
pemahaman satu
persepsi.

Model Project Based Learning (PjBL) yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan model pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan teori belajar
konstruktivisme. Hal ini lantaran metode pembelajaran dengan Model PjBL
memiliki karakteristik dan memenuhi berbagai unsur penting dalam lingkungan
pembelajaran yang konstruktivis, yaitu: 1). Siswa didorong mengkonstruksi
pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang telah dimiliki
sebelumnya; 2). Guru berperan hanya sebagai fasilitator/mediator dalam

33

memberikan layanan proses pembelajaran; 3). Siswa dalam pembelajaran dituntut
harus lebih aktif, kreatif, kritis, dan produktif; 4). Pengalaman belajar berlangsung
secara autentik dan bermakna bagi siswa; 5). Siswa diberi kesempatan
berinteraksi secara produktif dengan sesamanya maupun dengan guru; 6). Siswa
didorong bertanggung jawab terhadap proses belajarnya dan melakukan refleksi
serta mengatur kegiatan belajarnya secara mandiri; 7). Proses konstruksi
pengetahuan berlangsung secara pribadi maupun sosial; 8). Siswa didorong
banyak belajar dan bekerja dalam group process. 9). Konstruksi pengetahuan
berdasarkan pemaknaan realitas siswa ketika berinteraksi dengan lingkungannya.

2.1.3.2 Model-Model Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan acuan sistematis yang digunakan dalam
proses pembelajaran supaya proses belajar mengajar dapat berjalan secara runtut
yang memilik ciri-ciri yaitu: fokus, memiliki sintaks, sistem sosial, dan sistem
pendukung (Krismanto, 2003:5).
Model pembelajaran banyak diaplikasikan di lembaga pendidikan dasar
maupun pendidikan menengah ada empat, yaitu: 1). Model pembelajaran
kooperatif; 2). Model pembelajaran berbasis penemuan; 3). Model pembelajaran
berbasis masalah; dan 4). Model pembelajaran berbasis proyek. Berikut disajikan
penjelasan dari masing-masing model pembelajaran dimaksud.
2.1.3.2.1

Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif yang paling terkenal adalah tipe investigasi
kelompok (Group Investigation) yang merupakan hasil pengembangan dari model
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STAD dan Jigsaw. Model tipe GI merupakan model pembelajaran yang
mengkombinasikan proses demokrasi dalam belajar dengan proses inquiry
akademik yang membuat siswa terlibat dalam pemecahan masalah sosial. Dengan
demikian, kelas harus menjadi sebuah miniatur demokrasi guna menghadapi
masalah-masalah dan melalui pemecahan masalah, memperoleh pengetahuan dan
menjadi sebuah kelompok sosial yang lebih efektif (Krismanto, 2003:7).
Model pembelajaran kooperatif GI merupakan metode pembelajaran dengan
siswa belajar secara berkelompok yang terbentuk berdasarkan topik yang dipilih
siswa. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur yang lebih rumit daripada
pendekatan yang lebih berpusat pada guru. Siswa dalam pembelajaran kooperatif
GI dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 orang siswa yang
heterogen. Kelompok dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban
persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya siswa
memilih topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas
topik yang dipilih untuk kemudian menyiapkan dan mempresentasikan laporan di
depan kelas (Trianto, 2010:34).
Sudjana (2009:15) mengemukakan, Kelompok Investigasi (GI) merupakan
model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Herbert Thelen dan
paling kompleks serta sulit untuk diterapkan. GI dikembangkan sebagai upaya
untuk

mengkombinasikan

pengembangan

proses

strategi

pengkajian

mengajar
akademis

yang
(Trianto,

berorientasi

pada

2010:34).

Pada

perkembangan selanjutnya, Aisyah (2006:15) mengutarakan bahwa model
pembelajaran GI kemudian dikembangkan, diperluas dan dipertajam oleh Sharan
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dan Sharen dari Universitas Tel Aviv pada tahun 1970 di Israel. Sementara itu,
Tsoi, Goh, dan Chia (dalam Aisyah, 2006:11) menambahkan, bahwa model
pembelajaran GI secara filosofis bahwa belajar merupakan hasil konstruksi
kognitif melalui kegiatan seseorang.
Berbeda dengan model STAD dan Jigsaw, melalui model GI, siswa terlibat
dalam perencanaan baik topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya
penyelidikan mereka. Pendekatan ini juga perlu mengajarkan siswa keterampilan
komunikasi dan proses kelompok yang baik. Thelen (dalam Trianto, 2010:28)
mengemukakan tiga konsep utama dalam pembelajaran GI, yaitu: a). Inquiry, b).
Knowledge, dan c). The dynamics of the learning group.
2.1.3.2.1.1 Tujuan Pembelajaran Kooperatif
Pengembangan pembelajaran kooperatif menurut Asma (dalam Purmiasa,
2002) bertujuan pada:
1) Pencapaian hasil belajar, terutama membantu siswa dalam memahami
konsep-konsep yang sulit.
2) Penerimaan terhadap keragaman, yakni terbentuknya sikap menerima
perbedaan ras, agama, budaya, kelas sosial, kemampun, dan perbedaan lain.
3) Pengembangan keterampilan sosial melalui kerjasama dan kolaborasi.
2.1.3.2.1.2 Langkah Pelaksanaan Model Kooperatif Tipe Group Investigation
Sharen et al dan Slavin (dalam Krismanto, 2003:8) sama-sama membagi
langkah-langkah pelaksanaan model investigasi kelompok meliputi 6 (enam)
tahapan berikut: 1). Mengidentifikasikan topik dan membuat kelompok; 2).
Merencanakan tugas yang akan dipelajari; 3). Melaksanakan investigasi dengan
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mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan melalui
kegiatan diskusi untuk bertukar informasi; 4). Menyiapkan laporan akhir; 5).
Mempresentasikan laporan akhir; 6). Evaluasi.
2.1.3.2.1.3 Sintaks Model Kooperatif Tipe Group Investigation
Tabel 2.2 Rancangan Sintaks Model GI
Fase
Memusatkan
perhatian siswa.

Mengidentifikasi
topik dan membagi
siswa dalam
kelompok

Merencanakan
tugas

Membuat
penyelidikan

Mempresentasikan
tugas akhir

Evaluasi pembelaj
aran

Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
a) Memfokuskan perhatian siswa
Menjawab pertanyaan guru dan
dengan cara tanya jawab
memfokuskan pikiran pada satu
berkaitan dengan materi dalam
pokok materi/bahasan yang ingin
kehidupan sehari-hari;
dibahas.
b) Menyampaikan tujuan belajar
a) Guru memberikan kesempatan
a) Memberikan masukkan
bagi siswa untuk memberikan
terhadap topik yang akan
kontribusi apa yang akan
diteliti dan diinvestigasi sesuai
mereka selidiki;
materi yang dipelajari;
b) Kelompok dibentuk berdasarkan b) Membentuk kelompok.
heterogenitas.
Mempersiapkan dan menata sumber Kelompok akan membagi
belajar sebagai sarana siswa
subtopik pada seluruh anggota,
berfantasi agar dapat berinvestigasi
membuat perencanaan masalah
secara optimal.
yang akan diteliti, bagaimana
prosesnya, dan sumber yang dpakai
Memfasilitasi, membimbing serta
Siswa berfantasi, mengumpulkan,
mengawasi siswa yang sedang
menganalisis, mengevaluasi
berfantasi dan berinvestigasi agar
informasi, membuat kesimpulan,
setiap kelompok dapat bekerja
dan mengaplikasikannya dalam
optimal.
pengetahuan baru untuk mencapai
masalah kelompok
a) Memberikan reinforcement pada a) Siswa mempresentasikan hasil
kelompok yang penampilannya
kerjanya;
baik dan memberikan motivasi
b) Kelompok lain memberikan
pada kelompok yang kurang;
tanggapan.
b) Memberikan penegasan
terhadap masing-masing
bahasan dari setiap kelompok.
a) Membantu siswa melakukan
a) Menyimpulkan materi
refleksi terhadap pembelajaran
pembelajaran yang telah
yang telah berlangsung;
dipelajari;
b) Bersama siswa menyimpulkan
b) Menjawab teori yang diberikan
pembelajaran;
guru.
c) Mengevaluasi pembelajaran
dengan tes hasil belajar.

(Trianto, 2010:38)
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2.1.3.2.2

Model Pembelajaran Berbasis Penemuan

Model pembelajaran berbasis penemuan yang biasa dipakai di lembaga
pendidikan sekolah adalah model discovery learning. Model ini awalnya masuk
dalam ranah pembelajaran kognitif yang ditemukan pertama kali oleh Jerome
Bruner, namun saat ini dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme.
2.1.3.2.2.1 Pengertian Pembelajaran Discovery Learning (Penemuan)
Pengertian discovery learning menurut Jerome Bruner (dalam Syah,
2014:242) adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan
pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis
berdasarkan pengalaman. Ide dasar Jerome Bruner mengenai model discovery
learning ini berangkat dari pendapat Piaget yang menyatakan bahwa, anak harus
berperan secara aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Untuk itulah Bruner
memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu murid
mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir.
Wilcox (dalam Slavin, 2000) menyatakan, dalam pembelajaran discovery
learning, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif
mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mereka punya,
sementara guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan
percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri
mereka sendiri.
Hal ini sejalan dengan pendapat Maier (dalam Winddiharto, 2004) yang
menyatakan bahwa, apa yang ditemukan, jalan, atau proses semata-mata
ditemukan oleh siswa sendiri. Model ini menekankan akan pentingnya
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pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui
keterlibatan siswa secara aktif dalam membuat perkiraan, merumuskan suatu
hipotesis dan menemukan kebenaran dengan menggunakan proses induktif atau
deduktif, melakukan observasi dan membuat ekstrapolasi.
Pembelajaran penemuan merupakan salah satu model pembelajaran yang
digunakan dalam pendekatan konstruktivis modern dimana siswa didorong untuk
terutama belajar sendiri melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip, agar mempunyai pengalaman dan melakukan eksperimen dengan
memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep bagi diri
mereka sendiri.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran
discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa
secara aktif dengan mengumpulkan, menyelidiki, dan menemukan hasilnya
sendiri sehingga hasil yang diperoleh akan dapat bertahan lama dalam ingatan dan
tidak akan mudah dilupakan siswa. Melalui belajar dengan penemuan ini, anak
juga dilatih mampu belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri
problem yang dihadapinya. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan
bermasyarakat.
2.1.3.2.2.2 Tujuan Pembelajaran Discovery Learning
Bell (dalam Syah, 2004:242) mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari
pembelajaran dengan penemuan, yaitu:
1.

Siswa memiliki kesempatan terlibat secara aktif dalam pembelajaran,
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2.

Siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkrit maupun abstrak, siswa
juga meramalkan informasi tambahan yang diberikan,

3.

Siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang runtut untuk
memperoleh informasi bermanfaat dalam menemukan sesuatu hal,

4.

Membantu siswa dalam membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling
berbagi informasi, mendengarkan, dan menggunakan ide-ide orang lain,

5.

Keterampilan-keterampilan,

konsep-konsep

dan

prinsip-prinsip

yang

dipelajari melalui penemuan lebih bermakna,
6.

Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan lebih mudah
ditransfer untuk aktifitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar baru.

2.1.3.2.2.3 Aplikasi Pembelajaran Discovery Learning di Kelas
Prosedur/tahapan dalam mengaplikasikan model Discovery Learning di kelas
dalam kegiatan belajar mengajar secara umum menurut Syah (2014:244) adalah
sebagai berikut:
1.

Stimulation (stimuli/pemberian rangsangan). Pada tahap ini, guru bertanya
dengan mengajukan persoalan, atau menyuruh anak didik membaca atau
mendengarkan

uraian

yang

memuat

permasalahan

berfungsi

untuk

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan
membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Bruner memberikan
stimulation dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal
yang mendorong eksplorasi Taba (dalam Affan, 1990:198).
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2.

Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah). Guru selanjutnya
memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin
agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian
salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban
sementara atas pertanyaan masalah) (Syah, 2014:244).

3.

Data collection (pengumpulan data). Ketika eksplorasi berlangsung, guru
juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi
sebanyak mungkin yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya
hipotesis (Syah, 2014:244). Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan
atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan demikian anak didik
diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan,
membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber,
melakukan uji coba mandiri, dan lainnya (Djamarah, 2002:22).

4.

Data processing (pengolahan data). Data processing disebut juga dengan
pengkodean/kategorisasi merupakan kegiatan mengolah data dan informasi
yang telah diperoleh siswa baik melalui wawancara, observasi, dan agenda
lainnya, kemudian ditafsirkan, berfungsi sebagai pembentukan konsep dan
generalisasi.

Dari

generalisasi

tersebut

siswa

akan

mendapatkan

penegetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu
mendapat pembuktian secara logis (Syah, 2014:244).
5.

Verification

(pentahkikan/pembuktian).

Verification

menurut

Bruner

bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori,
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aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam
kehidupannya (Budiningsih, 2005:41).
6.

Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) Tahap generalization/
menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat
dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang
sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2014:244). Berdasarkan
hasil verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi
tertentu (Djamarah, 2002:22) dan dirumuskan dengan kata-kata prinsipprinsip yang mendasari generalisasi (Junimar Affan, 1990:198).

2.1.3.2.2.4 Sintaks Pembelajaran Berbasis Penemuan
Sintaks pembelajaran berbasis penemuan terdiri atas delapan tahapan
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.3 Sintaks Pembelajaran Berbasis Penemuan
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(Trianto, 2010:48)

2.1.3.2.3 Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Model pembelajaran berbasis masalah yang sering dipakai di lembaga
pendidikan sekolah adalah model problem based learning (PBL). Model ini
masuk dalam ranah pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan
konstruktivisme.
2.1.3.2.3.1 Pengertian Problem Based Learning
Problem Based Learning (pembelajaran berbasis masalah) adalah pendekatan
pembelajaran yang titik awalnya menggunakan masalah di dunia nyata sebagai
konteks bagi siswa untuk belajar cara berpikir kritis, berikut keterampilan
pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan akan konsep esensial dari
materi pelajaran (Muslimin Ibrahim, 2000:6).
Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah, menyajikan
masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog.
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PBL merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk
memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat
mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, sekaligus
memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah (Trianto, 2010:54).
2.1.3.2.3.2 Tujuan Model Pembelajaran Problem Based Learning
Departemen Pendidikan Nasional (2003) menyebutkan, “Pembelajaran
berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar yang mandiri, artinya ketika
siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai, terampil
menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses
belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu”. Pengertian
tersebut menunjukkan bahwa, tujuan utama pembelajaran berbasis masalah adalah
untuk menggali daya kreativitas siswa dalam berpikir dan memotivasi siswa untuk
terus belajar. Muslimin Ibrahim (2000:7) lebih lanjut memaparkan,
“Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru
memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi
pembelajaran berbasis masalah dikedepankan untuk membantu siswa
mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan
intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka
dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang
mandiri”.
2.1.3.2.3.3 Karakteristik Problem Based Learning (PBL)
PBL memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) belajar dimulai dengan suatu
masalah, (2) memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia
nyata siswa, (3) mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan seputar
disiplin ilmu, (4) memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam
membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri, (5)
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menggunakan kelompok kecil, dan (6) menuntut siswa mendemonstrasikan yang
telah mereka pelajari dalam bentuk produk/kinerja (Muslimin Ibrahim, 2000:9).
Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa pembelajaran dengan model
PBL dimulai oleh adanya masalah yang dapat dimunculkan oleh siswa atau guru,
kemudian siswa memperdalam pengetahuannya seputar apa yang mereka ketahui
dan apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa
dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga
mereka terdorong berperan aktif dalam belajar.
2.1.3.2.3.4 Sintak Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Sintaks model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas lima tahap: 1).
Orientasi siswa pada masalah, 2). Mengorganisasikan siswa untuk belajar, 3).
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok, 4). Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya, 5). Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah. Tabel selengkapnya tersaji sebagai berikut:
Tabel 2.4 Sintak Model Pembelajaran Berbasis Masalah

(Trianto, 20101:56)
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2.1.3.2.4

Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Model pembelajaran berbasis proyek yang banyak digunakan dalam proses
pembelajaran di lembaga pendidikan saat ini adalah Model Project Based
Learning (PjBL). Karakteristik model pembelajaran ini masuk dalam kaidah teori
konstruktivisme yang memiliki keunggulan proses pembelajaran berlangsung
secara terbuka dan bermakna. Selain itu, model ini juga memberikan penekanan
sebagai model pembelajaran yang humanis melalui sumber kognitif, sehingga
sangat cocok diaplikasikan sebagai model pembelajaran yang utuh dan terlengkap.
2.1.3.2.4.1 Pengertian Project Based Learning (PjBL)
Project Based Learning (PjBL) merupakan sebuah pembelajaran dengan
aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat, dan
menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan di dunia nyata (Sani,
2015:172). Hosnan (2016:321) menyimpulkan bahwa “pembelajaran berbasis
proyek merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan
sebagai sarana pembelajaran untuk mecapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.”
Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan strategi berbasis proyek
yang akan dikerjakan siswa haruslah sudah jelas sehingga siswa akan mudah
memahami apa-apa yang akan dikerjakannya nantinya (Wena, 2014:108).
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Project
Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang menekankan siswa
melakukan kerja proyek secara aktif guna mencapai kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan mengatasi permasalahan di dunia nyata, sehingga
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kreativitas siswa berkembang secara optimal dan proses pembelajaran menjadi
lebih bermakna.
2.1.3.2.4.2 Karakteristik Project Based Learning
Karakteristik PjBL menurut Buck Institute for Education dalam (Wena,
2014:145) yaitu:
1.

Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja.

2.

Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya.

3.

Siswa merancang proses untuk mencapai hasil.

4.

Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang
dikumpulkan.

5.

Siswa melakukan evaluasi secara kontinyu.

6.

Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan.

7.

Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya.

8.

Kelas memiliki atmosfir yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan.
Sani (2015:173) juga menyebutkan karakteristik Project Based Learning

(PjBL) antara lain: 1). Fokus pada permasalahan untuk penguasaan konsep
penting dalam pembelajaran; 2). Pembuatan proyek melibatkan siswa dalam
melakukan investigasi konstruktif; 3). Proyek harus realistis; 4). Proyek
direncanakan oleh siswa.
Berdasarkan kedua pendapat tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa
karakteristik pokok/utama dari Project Based Learning (PjBL) adalah, siswa
bertindak sebagai sentral dalam kegiatan pembelajaran. Guru hanyalah sebagai
fasilitator dan evaluator saja, sementara siswa dalam hal pembelajaran dituntut
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untuk memiliki keadaan diri sepenuhnya yang meliputi: keputusan dalam
membuat kerangka kerja, mencari pemecahan permasalahannya, merancang
proses yang akan dibuat, mengumpulkan informasi (investigasi konstruktif),
melakukan evaluasi internal secara kontinyu, yang kesemua tahapan tersebut
harus dilakukan sendiri secara mandiri oleh siswa.
2.1.3.2.4.3 Prinsip-Prinsip Project Based Learning
Wena (2014:145) menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis proyek
mempunyai beberapa prinsip di antaranya:
1.

Prinsip sentralistis, yang menegaskan bahwa kerja proyek merupakan pusat
strategi pembelajaran, di mana siswa belajar konsep utama dari suatu
pengetahuan melalui kerja proyek.

2.

Prinsip pertanyaan pendorong/penuntun. Hal ini berarti kerja proyek berfokus
pada “pertanyaan atau permasalahan” yang dapat mendorong siswa untuk
berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama dalam suatu bidang tertentu.

3.

Prinsip investigasi konstruktif, proses yang mengarah pada pencapaian tujuan
yang mengandung kegiatan inkuiri, pembangunan konsep, dan resolusi.

4.

Prinsip otonomi. Pembelajaran berbasis proyek dapat diartikan sebagai
kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas
menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi, dan
bertanggung jawab.

5.

Prinsip realistis, proyek merupakan sesuatu yang riil bukan seperti di sekolah.
Prinsip-prinsip PjBL (Project Based Learning) menurut Hosnan (2016:323):

1). Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada
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kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran, 2). Tugas proyek menekankan
pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema/topik yang telah ditentukan
dalam pembelajaran, 3). Penyelidikan/eksperimen dilakukan secara autentik dan
menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan
tema/topik yang disusun dalam bentuk produk (laporan/hasil karya).
2.1.3.2.4.4 Sintaks Pembelajaran Project Based Learning
Hosnan (2016:325) kemukakan langkah-langkah Project Based Learning:
Tabel 2.5 Sintaks Pembelajaran Project Based Learning
Fase
Penentuan proyek
Perancangan langkahlangkah penyelesaian proyek
Penyusunan jadwal
pelaksanaan proyek
Penyelesaian proyek dengan
fasilitas dan monitoring guru
Penyusunan laporan dan
presentasi/ publikasi hasil
proyek
Evaluasi proses dan hasil
proyek

Kegiatan
Siswa menentukan jenis kegiatan atau karya yang akan
mereka kerjakan
Siswa merancang langkah-langkah kegiatan pelaksanaan
proyek, dari awal sampai akhir penyelesaian.
Melalui bimbingan dari guru, guru selanjutnya melakukan
penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang
sebelumnya.
Setiap siswa mengerjakan tugas sesuai dengan
pembagian yang telah dirancang sebelumnya.
Siswa mengkomunikasikan proyek yang telah dihasilkan.

Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap serangkaian
kegiatan yang telah mereka jalani beserta hasilnya.

2.1.3.2.4.5 Keuntungan Project Based Learning
Sani (2015:177) menjabarkan beberapa keuntungan menggunakan Model
Project Based Learning:
1.

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

2.

Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah.

3.

Membuat siswa lebih aktif menyelesaikan permasalahan yang kompleks.
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4.

Meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama.

5.

Mendorong siswa mempraktikkan keterampilan berkomunikasi.

6.

Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber daya.

7.

Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek,
mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti peralatan dan
bahan untuk menyelesaikan tugas.

8.

Memberi kesempatan belajar siswa berkembang sesuai kondisi dunia nyata.

9.

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

10. Membuat suasana belajar lebih menyenangkan.
Penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project
based learning (PjBL) sebagai model pembelajaran yang digunakan untuk
mengetahui seberapa efektif pengaruhnya terhadap hasil belajar SBdP siswa
sekolah dasar. Model PjBL dipilih lantaran model ini sangat cocok untuk
diaplikasikan pada terapan materi pembelajaran SBdP bidang seni rupa materi
membuat kerajinan tangan dari tulang daun. Melalui pembelajaran berbasis
proyek nantinya, siswa diharapkan akan dapat lebih bersikap proaktif dalam
proses pembelajaran, menumbuhkan sisi kreatifitas siswa dalam belajar, siswa
menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu masalah, serta proses pembelajaran
dapat berjalan secara lebih terbuka dan bermakna.

50

2.1.4 Hasil Belajar
2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar
Susanto (2016:5) menjelaskan, “Hasil belajar adalah perubahan-perubahan
yang terjadi pada diri siswa, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar”. Nana Sudjana (2009:3) juga
mendefinisikan hasil belajar siswa sebagai perubahan tingkah laku yang
mencakup aspek bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dimyati dan
Mudjiono (2006:3-4) menyebut hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi
tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri
dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan
berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.
Benjamin

S.

Bloom

(dalam

Dimyati

dan

Mudjiono,

2006:26-27)

menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif sebagai berikut:
1.

Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari
dan tersimpan dalam ingatan berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian
kaidah, teori, prinsip, atau metode.

2.

Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal
yang dipelajari.

3.

Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk
menghadapi masalah yang nyata dan baru seperti menggunakan prinsip.

4.

Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagianbagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.
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5.

Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru seperti
kemampuan menyusun suatu program.

6.

Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal
berdasarkan kriteria tertentu seperti kemampuan menilai hasil ulangan.
Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah

kemampuan-kemampuan

yang

dimiliki

siswa

setelah

menerima

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan
evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan
menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di
kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri.
Sugihartono, dkk (2007:76-77) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil belajar adalah sebagai berikut:
1.

Faktor internal, adalah faktor yang ada dalam diri individu pebelajar yang
sedang belajar meliputi: faktor jasmaniah dan faktor psikologis.

2.

Faktor eksternal, adalah faktor yang ada di luar individu meliputi: faktor
keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

3.

Faktor pendekatan belajar, adalah faktor keadaan/situasi pembelajaran yang
sedang berlangsung meliputi: ukuran kelas, suasana belajar, fasilitas dan
sumber belajar yang tersedia, model pembelajaran, metode pembelajaran,
media pembelajaran, dan lain sebagainya.

52

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas, peneliti
dalam penelitian ini menggunakan faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar
berupa penggunaan model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) sebagai faktorfaktor yang lebih dominan dalam menentukan hasil belajar siswa.
2.1.4.3 Perubahan Perilaku Hasil Belajar
Perilaku hasil belajar secara keseluruhan lazimnya akan tampak sebagai
berikut: 1). Berpikir rasional dan kritis, 2). Keterampilan, 3). Pengamatan, yakni
proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui
indera secara objektif sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang
benar, 4). Berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu
dengan menggunakan daya ingat, 5). Apresiasi (menghargai karya-karya bermutu)
dan menghindari hal yang mubadzir (inhibisi), 6). Kebiasaan, 7). Sikap, yakni
kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk
terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan, 8).
Perilaku dan sikap, yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut,
marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was dan sebagainya (Hosnan,
2016:7).
Gagne dalam (Hosnan, 2016:6) menyebutkan perubahan perilaku yang
merupakan hasil belajar dapat berbentuk seperti berikut: 1). Informasi verbal,
yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan
maupun

tertulis;

2).

Keterampilan

intelektual,

yaitu

keterampilan

mempresentasikan konsep dan lambang; 3). Strategi kognitif, yaitu kecakapan
menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri; 4). Keterampilan
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motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan
dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisasi gerak jasmani; 5). Sikap, adalah
kemampuan menerima/menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu.
Simpulan perubahan perilaku hasil belajar berdasarkan intisari pendapat di
atas adalah, perubahan perilaku yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami
proses pembelajaran. Perubahan perilaku tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam
tiga ranah umum, yaitu: (1) ranah kognitif, (2) ranah afektif, dan (3) ranah
psikomotorik.
2.1.4.4 Penilaian Hasil Belajar
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2010:120-121) mengungkapkan,
untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa, dapat dilakukan melalui
tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkunya, tes prestasi belajar
digolongkan dalam tiga jenis penilaian sebagai berikut:
1.

Tes Formatif. Penilaian ini dapat mengukur satu atau beberapa pokok
bahasan tertentu dengan tujuan memperoleh gambaran daya serap siswa
terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk
memperbaiki proses belajar mengajar dalam waktu tertentu.

2.

Tes Subsumatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang
telah diajarkan dalam waktu tertentu bertujuan untuk memperoleh gambaran
daya serap siswa dan meningkatkan tingkat prestasi belajar atau hasil belajar
siswa. Hasil tes subsumatif ini biasanya dimanfaatkan untuk memperbaiki
proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor.
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3.

Tes Sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap
pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau
dua bahan pelajaran bertujuan untuk menetapkan taraf atau tingkat
keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Hasil dari tes
sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat
(rangking) atau sebagai ukuran mutu sekolah.
Berdasarkan atas fungsinya, Sudjana (2005) juga membagi penilaian ke

dalam tiga jenis penilaian, yaitu:
1.

Penilaian formatif, adalah penilaian yang dilaksanakan di akhir program
belajar-mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar
itu sendiri.

2.

Penilaian sumatif, adalah penilaian yang dilaksanakan di akhir unit program,
yaitu akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun yang berorientasi
pada produk, bukan pada proses.

3.

Penilaian diagnostik, adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat
kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya.

4.

Penilaian selektif, adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi,
misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu.

5.

Penilaian penempatan, adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui
keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan
penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan
belajar untuk program itu.
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Perangkat penilaian hasil belajar menurut Sudjana (2005) dapat dibedakan
antara tes dan bukan tes (nontes). Tes yang diberikan secara lisan (menuntut
jawaban secara lisan), adapula tes tertulis (menuntut jawaban secara tertulis), dan
ada tes tindakan (menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada
yang disusun dalam bentuk objektif, ada pula dalam bentuk esai/uraian.
Sedangkan alat penilaian nontes mencakup: observasi, kuesioner, wawancara,
skala, sosiometri, studi kasus, dan lain lain.

2.1.5 Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)
Ketentuan

sebagaimana

tercantum

dalam

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab X Pasal 37, salah satu kurikulum
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat seni budaya dan prakarya.
Pendidikan Seni di sekolah dasar dalam Kurikulum 2013 disebut Seni Budaya dan
Prakarya (SBdP) dengan pola pembelajaran integratif dari kelas 1-6 sekolah dasar.
Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan yang mengintegrasikan
berbagai kompetensi (kemampuan) dari berbagai mata pelajaran ke dalam
berbagai tema/materi pembelajaran memuat seni rupa, seni tari, seni drama, seni
musik dan keterampilan berkarya (Setiawan, 2017:20).
Mata pelajaran seni budaya sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan di
sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah yang membantu mengembangkan jasmani
(psikomotorik) rohani (afektif religius) anak untuk membentuk kepribadian dan
menyiapkan manusia yang memiliki nilai estetis dan memahami perkembangan
seni budaya nasional.
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Rohidi dalam (Susanto, 2016:265) menjelaskan, “Seni sebagai media dalam
pendidikan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik.” Melalui pendidikan
seni budaya ini, potensi yang dimiliki siswa sejak lahir untuk bergerak secara
bebas dapat dikembangkan secara optimal.
Hakekatnya seni merupakan aktivitas yang menghasilkan banyak pengalaman
karena aktivitas seni tidak lepas dari proses yang melibatkan pandangan, tinjauan,
atau penglihatan indrawi. Pengamatan seni termasuk pula melibatkan penglihatan
intuitif dan segenap rasa yang menyusup ke dalam seni itu sendiri melalui alat
indera. Hal ini menunjukkan bahwa pengamatan pada sebuah hasil seni bukan
sekedar melihat barang mati, tetapi melihat jiwa yang hidup dan bergerak secara
berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau keadaan dari dalam diri subjek/individu
yang melihatnya. Oleh karena itu, menyaksikan sebuah hasil karya seni tidak
cukup dengan mata kepala, namun juga dengan mata hati agar dapat menembus
wujud yang kasat mata (Suwaji, 1992:4).
Pengaruh seni pada sang penikmat seni memberikan pengalaman estetika
yang menjangkau proses kesadaran si pencipta seni sebelum, selama, dan sesudah
individu tersebut mengalami keindahan seni. Pengalaman yang didapat senantiasa
membawa kesan, pengalaman, dan pemikiran tertentu, sehingga penghayat seni
mampu mengendalikan emosi-emosi (perasaan) yang ada di dalam hidupnya dan
mendapatkan arahan serta isi makna baru yang sebelumnya belum pernah
dirasakan atau dilakukan (Greg Soetomo, 2003:14-15).
Seperti halnya pengalaman yang terdapat pada seni rupa, seni rupa
merupakan hasil interpretasi dan tanggapan (respon) dari pengalaman manusia
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dalam bentuk visual dan rabaan alat indera. Karya seni rupa dapat menimbulkan
berbagai kesan dan efek (indah, unik, atau kegetiran), serta memiliki kemampuan
untuk membangkitkan pikiran dan perasaan. Pemahaman akan makna tentang
bentuk-bentuk seni rupa secara holistik, maka akan diperoleh rasa kepuasan dan
kesenangan.
Berkarya seni rupa pada dasarnya adalah proses membentuk gagasan dan
mengolah media seni rupa untuk mewujudkan bentuk-bentuk atau gambarangambaran yang baru. Untuk membentuk gagasan, siswa perlu dilibatkan dalam
berbagai pendekatan kegiatan seperti menggambar, mengobservasi, mencatat,
membuat sketsa, berekspresimen, dan menyelidik gambar-gambar atau bentukbentuk lainnya. Selain itu, siswa juga perlu dilibatkan dalam proses pengamatan
terhadap masalah pribadi, realitas sosial, tema-tema fantasi dan imajinasi yang
universal. Pembelajaran kritik seni rupa memberikan pengenalan dan latihan
menggunakan bahasa dan terminologi seni rupa untuk mendeskripsikan dan
memberikan tanggapan terhadap karya seni rupa, seperti aspek-aspek taktil
(rabaan), spasial (keruangan), dan kinestetik (gerak) untuk melatih kemampuan
memahami makna-makna yang disampaikan melalui simbol-simbol visual,
bentuk-bentuk, dan metafora (Atip Nurharini, 2013:108).
Berbagai uraian beberapa tokoh di atas, semakin meneguhkan akan perlunya
mata peajaran SBdP sebagai salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan
kepada peserta didik di sekolah dasar. Dengan begitu, siswa nantinya memiliki
pengalaman akan hal seni dan keindahan pada estetika sebuah karya, karena pada
hakekatnya seni sendiri merupakan aktivitas yang menghasilkan banyak
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pengalaman dan tidak lepas dari proses yang melibatkan pandangan, tinjauan, atau
penglihatan indrawi. SBdP juga merupakan pelajaran yang mampu membantu
mengembangkan jasmani rohani anak dalam membentuk kepribadian dan
memiliki nilai estetis serta memahami perkembangan seni budaya nasional. Seni
sebagai media dalam pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas
peserta didik, meningkatkan potensi siswa untuk tumbuh dan berkembang, serta
mampu membangkitkan pikiran dan perasaan anak menjadi lebih optimal.
2.1.5.1 Tujuan Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)
Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) bertujuan agar peserta
didik memiliki kemampuan untuk: (Greg Soetomo, 2003:16)
1.

Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan.

2.

Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan.

3.

Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan.

4.

Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat
lokal, regional, maupun global.
Tujuan mata pelajaran SBdP sebagaimana dimaksudkan pendapat di atas

adalah, bahwa SBdP sebagai terapan mata pelajaran di sekolah dasar bertujuan
untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik akan konsep dan
keterampilan, memunculkan sikap apresiasi, menumbuhkan sisi kreativitas anak,
serta menumbuhkan peran serta siswa dalam hal seni budaya baik di tingkat lokal,
regional, maupun global.
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2.1.5.2 Aspek Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)
Mata pelajaran seni budaya secara spesifik meliputi aspek-aspek berikut:
1.

Seni

rupa

mencakup

pengetahuan,

keterampilan

dan

nilai

dalam

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan
sebagainya.
2.

Seni musik mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan
alat musik, apresiasi terhadap gerak tari.

3.

Seni tari mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan, dan,
tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari.

4.

Seni drama mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni
musik, seni tari, dan peran.

5.

Keterampilan mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skill) yang
meliputi keterampilan personal, sosial, vokasional, dan akademik (Greg
Soetomo, 2003:17).
Aspek pembelajaran SBdP di sekolah dasar seperti disarikan dari pendapat

Greg Soetomo pada dasarnya terbagi dalam beberapa bidang yang meliputi: seni
rupa, seni musik, seni tari, seni drama, dan aspek kecakapan hidup. Adapun
bidang seni yang diangkat dalam penelitian ini mengambil bidang seni rupa dalam
bentuk kerajinan tangan dari tulang daun sebagai materi ajar bagi para siswa.
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2.1.6 Seni Kerajinan Tangan
2.1.6.1 Seni Kerajinan Tangan Dua Dimensi
Seni kerajinan tangan dua dimensi adalah seni hasil kerajinan dari tangan
yang dibuat pada media yang mempunyai panjang serta lebar saja. Pada karya
seni ini biasanya berupa sulaman, mozaik, bordir, batik, rilief, tenun serta hiasan
dinding. Ada banyak sekali bahan yang bisa digunakan sebagai media membuat
seni kerajinan tangan dua dimensi seperti kertas, kulit, kayu dan lain sebagainya.
Saat ini seni kerajinan tangan dua dimensi sudah sangat berkembang, ada yang
menggunakan teknik sederhana dan juga teknik modern. Media yang digunakan
juga tidak terbatas pada media umum saja, tetapi juga media-media lain yang
jarang digunakan seperti tubuh manusia dan lain-lain (Subarnas, 2006:19).
2.1.6.2 Seni Kerajinan Tangan Tiga Dimensi
Seni kerajinan tangan tiga dimensi adalah seni untuk membuat suatu
kerajinan tangan dengan hasil produk yang mempunyai panjang, lebar, tinggi atau
suatu karya seni yang memiliki volume dan menempati suatu ruangan. Berikut ini
adalah beberapa contoh seni kerajinan tangan tiga dimensi: (Subarnas, 2006:20)
1) Karya Seni Kerajinan Tangan dari Bahan Keramik. Keramik biasanya dibuat
dari bahan dasar tanah liat. Di Indonesia sendiri, kerajinan keramik sudah ada
sejak zaman dahulu dan sampai sekarang karya seni kerajinan tangan dari
bahan keramik masih tetap bertahan di tengah gempuran teknologi meskipun
harus terus melakukan pengembangan desain yang ada. Kerajinan yang
terbuat dari bahan keramik misalnya guci, vas bunga, peralatan rumah tangga,
kendi, teko, dan lain sebagainya.
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Tembikar Keramik

Piring Hias Keramik

Guci Ornamen Kuno

Gambar 2.1 Karya seni Kerajinan Tangan dari Bahan Keramik
2) Karya Seni Kerajinan Tangan dari Bahan Logam. Karya seni kerajinan tangan
logam adalah kerajinan tangan yang bahan dasar pembuatannya berasal dari
logam, seperti perak, emas, perunggu, besi aluminium, serta kuningan.
Produk-produk yang dihasilkan dari seni kerajinan tangan bahan logam
seperti perhiasan emas, patung perunggu, senjata tajam, dan juga peralatan
rumah tangga serta alat musik gamelan. Sekarang ini kerajinan logam dibuat
dalam berbagai variasi dan bentuk.

Keris

Patung Tembaga

Patung Kawat

Gambar 2.2 Karya seni Kerajinan Tangan dari Bahan Logam
3) Karya Seni Kerajinan Tangan dari Bahan Kulit. Kerajinan tangan dari bahan
kulit sangat beragam bentuk serta jenisnya. Biasanya bahan kulit digunakan
untuk membuat kerajinan berupa: tas, wayang kulit, jaket, sepatu, rebana.
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Ukiran Graffiti Kulit

Wayang Kulit

Leather Case Sampul Buku

Gambar 2.3 Karya seni Kerajinan Tangan dari Bahan Kulit
4) Karya Seni Kerajinan Tangan dari Bahan Kayu. Karya seni kerajinan tangan
dari bahan kayu tercipta berbagai jenis kerajinan seperti wayang golek,
topeng, patung, funiture, dan juga hiasan ukir-ukiran.

Hiasan Dinding Art Retro Kayu

Maket Gedung Kayu

Pallet Graffiti Kayu

Gambar 2.4 Karya seni Kerajinan Tangan dari Bahan Kayu
5) Karya Seni Kerajinan Tangan dari Anyaman. Kerajinan tangan anyaman
biasanya menggunakan bahan dasar berupa bambu, tali plastik, daun
mendong, serta bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dibuat berbagai
kerajinan tangan yang memiliki keindahan sertai seni yang tinggi dan juga
memiliki nilai jual. Saat ini sudah mulai susah menemukan kerajinan tangan
anyaman. Pada era modern, semua kerajinan anyaman banyak digantikan
dengan barang yang lebih modern. Contoh kerajinan anyaman adalah topi,
tikar, tutup nasi, gantungan pot tanaman, dan masih banyak lagi yang lainnya.
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Keranjang Anyaman Rotan

Wadah Anyaman Bambu

Gelang Anyam Manik-Manik

Gambar 2.5 Karya seni Kerajinan Tangan dari Anyaman
6) Karya Seni Kerajinan Tangan dari Bahan Alternatif. Semakin majunya
perkembangan seni rupa dalam wujud seni kerajinan tangan, maka berbagai
bahan alternatif pun kini dapat dijadikan sebagai bahan baku atau media seni.
Contoh kerajinan ini kerajinan dari daun, kerajinan dari sampah anorganik,
kerajinan dari kaca, dan lain sebagainya.

Gantungan Kunci Tulang Daun

Karya Seni dari Kaca

Kap Lampu Botol Bekas

Gambar 2.6 Karya seni Kerajinan Tangan dari Bahan Alternatif
Hasil seni rupa dalam penelitian ini adalah kerajinan tangan dari tulang daun
yang berwujud tiga dimensi, karena kriya yang dihasilkan mempunyai dimensi
volume (isi) baik panjang, lebar, maupun tinggi. Berdasarkan kategori bahan yang
dipakai, kerajinan tangan dari tulang daun berasal dari jenis bahan alternatif dan
tergolong dalam bentuk kriya seni rupa murni (Fine Art), yakni suatu bentuk
karya seni rupa yang diciptakan dengan bebas tanpa memperhitungkan segi fungsi
atau manfaat dan bebas mengekspresikan sesuai isi hati atau ide si pembuat.
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Karya seni murni ini berfungsi sebagai fungsi individual. Penelitian ini
menitikberatkan pembahasan bidang seni rupa pada keterampilan berkarya
melalui seni kerajinan tangan berupa gantungan kunci dari tulang daun.

2.1.7 Kerajinan Tangan dari Tulang Daun (Skeletonizing Daun)
Muatan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) memuat bidang seni rupa, seni
keterampilan dan berkarya (seni kriya), seni tari, seni drama dan juga seni musik.
Fokus muatan SBdP yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seni
rupa dengan materi ajar membuat kerajinan tangan skeletonizing daun (kerajinan
tangan dari tulang daun).
Pengertian seni rupa secara umum adalah cabang seni membuat karya seni
dengan media yang dapat ditangkap oleh mata (indera penglihatan) dan dirasakan
dengan rabaan (indera peraba), sebagai hasil ciptaan kualitas, hasil, ekspresi,
alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya serta klasifikasi objekobjek terhadap kriteria tertentu yang diciptakan menjadi suatu struktur yang
estetis (keanggunan) sehingga dapat dinikmati menggunakan indera mata dan
peraba (Herman, 2010:37).
Berbicara tentang seni kriya dalam bentuk kerajinan tangan, sama halnya
membicarakan sesuatu yang mempunyai hubungan erat antara keterkaitan seni
kriya yang masuk menjadi bagian dari seni rupa. Hal ini berangkat dari pendapat
Timbul Haryono (2002:69) yang menyatakan bahwa, “Seni kriya sudah sejak
jaman dahulu ada di Nusantara, yang mana seni kriya inilah yang menjadi cikal
bakal lahirnya seni rupa yang ada di Indonesia. Contoh seni kriya yang ada di
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Indonesia adalah relief, batik, keramik grafis, anyaman, sulam, patung, tenun dan
masih banyak lagi yang lainnya”.
Seni kriya membuat kerajinan tangan adalah jenis karya seni terapan yang
menitikberatkan pada keterampilan tangan untuk mengolah bahan baku yang ada
di sekitar lingkungan menjadi benda yang mempunyai nilai fungsi dan juga nilai
estetis. Kriya sendiri mengunakan banyak keahlian dalam seni rupa murni seperti
cara untuk mengukir, mematung untuk menghasilkan suatu produk, dengan tidak
terlalu memperhatikan kepuasaan emosi (Timbul Haryono, 2002:70).
Pengertian kerajinan tangan menurut Subarnas (2006:19) adalah proses
membuat karya benda dengan menggunakan kedua tangan dan alat bantu. Jenis
karya seni kerajinan tangan sendiri sangat banyak dan mudah ditemukan di
berbagai daerah Nusantara.
Penelitian ini sendiri mengangkat tema seni kriya yang masuk dalam ranah
seni rupa dengan materi berupa pembuatan kerajinan tangan dari tulang daun
(skeletonizing daun) yang nantinya akan diajarkan kepada siswa Kelas IV SDN
Jepang 05 Kudus.
2.1.7.1 Alat dan Bahan Kerajinan Tangan dari Tulang Daun
Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan
tangan dari tulang daun:
1. Alat
Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tangan dari tulang daun
menurut Nandang Subarnas hanya terdiri dari baskom plastik dan saringan.
Mengingat alokasi waktu pembelajaran SBdP cukup singkat dan pola pembuatan
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kerajinan tangan dari tulang daun menurut Nandang Subarnas memakan waktu
yang lumayan cukup lama, maka peneliti akan menggunakan alat kerja yang
sedikit berbeda dengan Nandang Subarnas, sehingga proses pembuatan yang
dilakukan oleh peneliti dapat berlangsung lebih cepat. Adapun alat-alat yang
dipergunakan untuk membuat kerajinan tangan dari tulang daun menurut peneliti
meliputi: 1). Panci stainless steel; 2). Pengaduk/ sendok; 3). Sikat gigi dengan
bulu-bulu halus; 4). Kompor; 5). Nampan; 6). Sarung tangan latex.
2. Bahan
Bahan utama yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan dari tulang
daun adalah daun Sirsak atau daun Sarikaya. Bahan ini dipilih lantaran bentuknya
bulat panjang, tebal, kaku, serta urat daunnya tegas dan bagus. Selain bahan
utama, terdapat pula beberapa bahan lain yang digunakan untuk membuat
kerajinan tangan dari tulang daun. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk
membuat kerajinan tangan dari tulang daun menurut Nandang Subarnas meliputi:
1). Daun Sirsak (pilih daun yang ukurannya seragam, tidak cacat dan tidak terlalu
tua); 2). Larutan peroksida (H2O2) 2 liter; 3). Air 5 liter; 4). Air selokan 1 baskom;
5). Pewarna tekstil.
Peneliti pada penelitian ini menggunakan beberapa bahan yang berbeda dari
Nandang Subarnas. Adapun beberapa bahan yang perlu dipersiapkan untuk
membuat kerajinan tangan dari tulang daun menurut peneliti meliputi: 1). Daun
Sirsak atau daun Sarikaya; 2). Serbuk soda api (NaOH) sebanyak 2 sendok
makan; 3). Air 1,5 liter; 4). Pewarna; serta 5). Byclean.
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Bahan daun yang dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan
kerajinan tangan dari tulang daun antara lain: daun sirsak, daun sarikaya, daun
sawo, daun manggis, daun jambu, daun durian, daun nangka, daun anggur, daun
waru, dan lain sebagainya. Inti kriteria daun yang dapat digunakan dalam
kerajinan tangan tulang daun antara lain: 1). daun memiliki serat yang indah, 2).
bentuk daun simetris, 3). urat daun kuat, tegas dan bagus, 4). daun berbentuk bulat
atau panjang, 5). daunnya tebal dan kaku. Sementara bahan daun yang digunakan
peneliti dalam penelitian ini adalah daun sirsat dan daun sarikaya, mengingat
kedua daun tersebut menurut pengalaman peneliti memiliki semua kriteria
sebagaimana disebutkan di atas.
2.1.7.2 Proses Pembuatan Kerajinan Tangan dari Tulang Daun
Daun sirsak harus diolah terlebih dahulu agar diperoleh tulang daun yang
benar-benar bersih dari daging daun. Langkah pengolahan daun menurut Nandang
Subarnas dilakukan melalui proses perendaman sebagai berikut:
1.

Masukkan daun sirsak 20-30 lembar ke dalam baskom yang berisi air
selokan.

2.

Rendam selama kurang lebih 2-3 minggu atau hingga tertinggal tulang
daunnya, lalu angkat dan tiriskan.

3.

Setelah ditiriskan, cuci hingga bersih. Lalu jemur di bawah sinar matahari.
Pada daun tampak masih ada bercak-bercak cokelat. Jika menginginkan
tulang daun yang putih bersih siapkan 2 liter larutan peroksida atau H2O2 ke
dalam 5 liter air.
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4.

Masukkan tulang daun kedalam larutan peroksida dan rendam selama kurang
lebih 1 hari hingga tulang daun tampak putih bersih. Tiriskan dan anginanginkan atau jemur di bawah sinar matahari.

5.

Untuk memperoleh daun yang berwarna-warni, masaklah terlebih dahulu air
dipanci hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan pewarna tekstil, sambil di
aduk secara merata dan biarkan sampai warna meresap dalam daun.
Kemudian angkat dan tiriskan sambil diangin-anginkan hingga kering.
Mengingat alokasi waktu pembelajaran SBdP di kelas berlangsung cukup

singkat dan proses pembuatan kerajinan tangan dari tulang daun menurut
Nandang Subarnas sendiri membutuhkan waktu pemrosesan yang cukup lama,
maka peneliti memilih alternatif lain dengan melakukan langkah kerja yang
sedikit berbeda, sehingga proses pembuatan kerajinan tangan tulang daun yang
dihasilkan dapat dipersingkat waktunya. Adapun langkah kerja pengolahan daun
menurut peneliti dapat dilakukan sebagai berikut:
1.

Masukkan 1,5 liter air ke dalam panci dan tambahkan dengan 2 sendok
makan NaOH.

2.

Masukkan 20-30 lembar daun yang akan dibuat pertulangannya ke dalam
panci tersebut.

3.

Panaskan dalam kompor sampai mendidih dan daun menjadi lunak. (selama
30 menit).

4.

Hentikan pemanasan setelah daun menjadi lunak dan berubah warna menjadi
kecoklatan.

5.

Biarkan daun dan cairan menjadi dingin.
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6.

Setelah dingin, ambil nampan berisi air untuk menghilangkan daging daun
yang masih menempel.

7.

Pakailah sarung tangan latex.

8.

Gosoklah daging daun dengan sikat gigi bulu halus, gosoklah dengan searah
(jangan bolak-balik). Penggosokkan dilakukan di dalam air pada nampan
sehingga sisa-sisa daging daun dapat hilang sepenuhnya.

9.

Tiriskan lalu rendam ke dalam cairan bayclean sekitar 10 menit.

10. Angkat dan rendam ke dalam pewarna beberapa jam.
11. Tiriskan dan keringkan tulang tulang daun yang telah jadi.
Ilustrasi proses pembuatan kerajinan tangan dari tulang daun pada penelitian
ini secara singkat dapat diilustrasikan sebagai berikut:
1. Perebusan : Daun direbus dengan air dan serbuk NaOH.

2. Pendinginan : Daun yang telah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, lalu
ditiriskan ke dalam wadah dan diangin-anginkan.

3. Penggosokan : Daun yang telah dingin lalu digosok dengan menggunakan sikat
gigi halus atau kuas no 2. Penggosokan dilakukan secara searah.
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4. Pewarnaan : Daun yang telah bersih dari dagingnya, lalu dilakukan pewarnaan.
Pewarnaan meliputi 2 tahap, pertama direndam ke dalam byclean selama 10
menit, kemudian ditiriskan dan direndam lagi ke dalam pewarna makanan.

5. Laminasi : Hasil produk tulang daun yang telah jadi kemudian dilakukan
laminasi dan diberi asesoris untuk gantungan kunci

Gambar 2.7 Proses Langkah Pembuatan Gantungan Kunci dari Tulang Daun
Perbedaan utama proses pembuatan kerajinan tangan dari tulang daun antara
peneliti dengan Nandang Subarnas terletak pada bahan kimia tambahan berupa
larutan Soda Api (NaOH). Dengan menggunakan bahan tersebut, proses
penghancuran klorofil daun akan lebih cepat tanpa harus melakukan perendaman
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selama 2-3 minggu. Hal ini dilakukan mengingat alokasi waktu pembelajaran
SBdP di kelas berlangsung cukup singkat.
2.1.7.3 Indikator Penilaian Keberhasilan
Indikator penilaian keberhasilan siswa dalam membuat kerajinan tangan dari
tulang daun ditentukan berdasarkan kriteria panduan penilaian dari Dewan
Kerajinan Nasional Indonesia (DKNI) pada tahun 2015. Adapun sistem penilaian
secara teknis dilakukan dengan cara mencari yang terbaik dari kategori kelas baik
pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Sistem penilaian yang digunakan
bersifat normatif dan dilakukan oleh peneliti sesuai dengan kerangka kompetensi
yang dimiliki siswa di masing-masing kelas. Kriteria penilaian sebagaimana
disebutkan Dewan Kerajinan Nasional Indonesia (DKNI) adalah sebagai berikut:
1.

Kreatif dan inovatif dalam penciptaan produk kerajinan (Novel Handicrafts);

2.

Menampilkan karakter yang spesifik dari kekayaan tradisi budaya maupun
alam sebagai identitas/kearifan lokal (Local Genuine);

3.

Kepedulian terhadap faktor lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
sebagai bentuk dukungan pada Global Warming dalam bentuk produk ramah
lingkungan (Environment Awareness).
Adapun peneliti dalam penelitian ini lebih mengedepankan empat kriteria

kunci dari DKNI untuk dijadikan sebagai indikator penilaian hasil kerajinan
tangan dari tulang daun seperti yang digunakan oleh DKNI selama ini, yaitu:
1.

Produk dan desain yang sempurna (Excellent in Production and Design);

2.

Mencerminkan seluruh standar yang telah ditetapkan (Excellent in Expression
of Identity);
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3.

Inovasi yang sempurna (Excellent in Innovation);

4.

Produk yang dihasilkan sangat sempurna sebagai produk kerajinan yang
kreatif (Excellent in Final Look of the Essential Attributes for An Outstanding
Craft Creation).
Mekanisme penilaian sendiri dilakukan dengan sistem Check Mark Store: 0-5

berdasarkan kategori: Nilai 5 untuk Sempurna/Excellent; Nilai 4 untuk kategori
Baik/Good; Nilai 3 untuk kategori Cukup/Average; Nilai 2 untuk kategori
Kurang/Poor; Nilai 1 untuk kategori Sangat Kurang/Very Poor; serta Nilai 0
untuk kategori Tidak Ada Informasi/Missing Information.
Keterangan berdasarkan kategori penilaian untuk: a). Nilai 5 berarti karya
yang dinilai tersebut dapat diterima dan mencerminkan seluruh standar
persyaratan penilaian yang ditetapkan; b). Nilai 4 berarti karya yang dinilai dapat
diterima dan mencerminkan seluruh standar persyaratan penilaian yang ditetapkan
namun ada catatan kecil yang diberikan yang meskipun hanya sebagai pelengkap
dan sifatnya tidak substansial. Sementara Nilai 3 berarti karya yang dinilai cukup
dalam memenuhi persyaratan tetapi belum pada standar sebagaimana yang
dipersyaratkan, serta masih ada tambahan beberapa catatan untuk penyempurnaan.
Nilai 2 berarti hasil karya dinilai kurang memenuhi tingkat minimal yang
dipersyaratkan serta ada bebrapa catatan yang harus dilakukan penyempurnaan.
Nilai 1 berarti hasil karya yang dinilai sangat kurang memenuhi tingkat minimal
yang dipersyaratkan serta terdapat banyak catatan dalam penyempurnaan. Nilai 0
berarti bahwa karya tersebut tidak layak untuk dievaluasi/ mendapatkan nilai.
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2.2 Kajian Pustaka
Kajian pustaka penelitian yang dilakukan oleh peneliti didasarkan pada hasil
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan peneliti lain dengan menggunakan
Model Projet Based Learning (PjBL). Penelitian relevan yang dijadikan sebagai
pendukung penelitian ini adalah :
Penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah Lukitasari (2015) yang berjudul
“Penerapan Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Mind Map untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa Kelas IV SDN 01 Pekalongan
Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga” yang mana hasil penelitian
menyimpulkan bahwa, penerapan project based learning berbantuan media mind
map dapat meningkatkan kualitas pembelajaran baik untuk keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas IV SDN 01 Pekalongan
Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
Penelitian dari Edi Andana, dkk (2014) yang berjudul “Pengaruh Model
Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD di
Gugus V Kecamatan Tegallalang” menyimpulkan bahwa, terdapat perbedaan hasil
belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di mana rata-rata skor
siswa kelompok eksperimen sebesar 23,77 dan kelompok kontrol 21,16, sehingga
model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) berpengaruh terhadap hasil belajar
IPA siswa Kelas IV SD Gugus V, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,
Semester Ganjil, Tahun Pelajaran 2013/2014.
Penelitian yang dilakukan oleh Astuti Diana Prabawati (2015) yang berjudul
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi Group
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Resume dengan Media Permainan Buharun pada Siswa Kelas IVA SD Labschool
Unnes” yang mana hasil penelitian menyimpulkan bahwa, melalui PJBL Variasi
Group Resume dengan media permainan dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran matematika Kelas IVA SD Labschool Unnes yang meliputi
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi
pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar.
Penelitan yang dilakukan oleh Turyati (2016) yang berjudul “Keefektifan
Model Project Based Learning (PjBL) terhadap Hasil Belajar IPA Kelas IV SDN
di Gugus Ikan Lodan Kota Semarang” yang mana hasil penelitian menyimpulkan
bahwa, pada perhitungan nilai posttes dengan menggunakan Uji T dua pihak
kanan pada taraf signifikansi 5%, dk = 33+37-2 = 68 diperoleh nilai t (0,95)(68) =
2,00, sedangkan t hitung = 3,22. Karena t hitung (3,22) > t tabel (2,00) sehingga
terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar IPA Kelas IV SDN di
Gugus Ikan lodan. Perolehan rata-rata nilai posttes pada kelas ekperimen sebesar
78,81. Sedangkan pada kelas kontrol sebesar 72,24. Jadi, Model Project Based
Learning (PjBL) dapat dinyatakan lebih efektif dari model pada kelas kontrol
terhadap hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan fisik pada siswa Kelas IV
SDN di Gugus Ikan Lodan Kecamatan Semarang Utara.
Penelitian yang dilakukan oleh Septarini Rosalina, Peduk Rintayati, dan Joko
Daryanto (2015) yang berjudul “Penggunaan Model Project Based Learning
untuk Meningkatkan Kemampuan Penerapan Konsep Sifat-Sifat Cahaya” yang
mana hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Penggunaan model Project Based
Learning dapat meningkatkan kemampuan penerapan konsep sifat-sifat cahaya
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pada siswa kelas V SD Negeri 01 Doplang. Peningkatan tersebut terbukti dengan
ketuntasan klasikal pada hasil tes kemampuan penerapan konsep sifat-sifat cahaya
prasiklus hanya sebesar 16% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 52,66. Pada
siklus I naik menjadi 64% dengan rata-rata kelas sebesar 69,62 dan pada siklus II
naik mejadi 80% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 74,74.
Penelitan yang dilakukan oleh I Made Wirasana Jagantara, Putu Budi
Adnyana, dan Ni Luh Putu Manik Widiyanti (2014) yang berjudul “Pengaruh
Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) terhadap Hasil
Belajar Biologi Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa” yang mana hasil penelitian
menyimpulkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar
biologi antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek
dengan model pembelajaran langsung; (2) Terdapat perbedaan yang signifikan
hasil belajar biologi antara siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan
gaya belajar kinestetik; (3) Terdapat pengaruh interaksi antara model
pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa; (4) Terdapat
perbedaan yang signifikan hasil belajar biologi untuk kelompok siswa yang
memiliki gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik antara siswa
yang belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek dan siswa yang belajar
dengan model pembelajaran langsung (Jagantara, Adnyana, Widiyanti, 2014).
Penelitan yang dilakukan oleh Elvina, Subyantoro, dan Haryadi (2015) yang
berjudul “Perbedaan Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Model
Sinektik dan Project Based Learning Berdasarkan Tipe Kepribadian Peserta
Didik Kelas V Sekolah Dasar”. Metode penelitian yang dilakukan adalah
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penelitian eksperimen. Teknik analisis data menggunakan anova dua jalur.
Pengumpulan data tes melalui keterampilan menulis puisi dan tes kepribadian
introver dan ekstrover. Pengumpulan data non-tes melalui observasi dan
dokumentasi foto. Hasil penelitian perlakuan model sinektik berkepribadian
ekstrover lebih tinggi daripada berkepribadian introver, yaitu 23,74> 21,35.
Sedangkan Model PjBL berkepribadian ekstrover lebih tinggi daripada
berkepribadian introver, yaitu 19,22> 16,24. Keterampilan menulis puisi yang
mendapatkan perlakuan model sinektik lebih efektif daripada model PjBL, yakni
22,61 > 17,80. Saran penelitian ini adalah memperhatikan tipe kepribadian saat
proses pembelajaran (Elvina, Subyantoro, Haryadi, 2015).
Penelitan yang dilakukan oleh Indah Susilowati, Retno Sri Iswari, dan Sri
Sukaesih (2013) yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek
terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Sistem Pencernaan Manusia”. Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan desain Nonequivalent
Control Group Desain. Hasil uji perbedaan rata-rata nilai post-test menunjukkan
bahwa rata-rata nilai post-test kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan
kelas kontrol (t hitung > t tabel). Selain itu, rata-rata nilai akhir siswa kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, yakni pada kelas eksperimen
sebesar 83 dan ketuntasan belajarnya mencapai 100%. Sedangkan pada kelas
kontrol, rata-rata nilai akhirnya sebesar 76 dan ketuntasan belajarnya hanya
89,7%. Hasil uji N-Gain juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan antara
sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dengan sesudah diberikan perlakuan
(post-test), yakni kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis proyek rata-
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rata peningkatannya sebesar 0,71 pada kriteria tinggi. Sedangkan pada kelas
kontrol hanya 0,5 dan masuk pada kriteria sedang. Berdasarkan hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek berpengaruh terhadap
hasil belajar siswa materi sistem pencernaan manusia (Susilowati, Iswari, Sri
Sukaesih, 2013).
Penelitian Fitriyana Nur Azizah dengan judul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPA melalui Model Problem Based Learning Berbantuan Media
Visual pada Siswa Kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang”. Penelitian
eksperimen ini mengambil subjek penelitian siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03
Semarang yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 18 perempuan. Penelitian ini
dilaksanakan dalam 3 siklus pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya
peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPA melalui model PBL berbantuan media visual. Simpulan dari
penelitian adalah melalui model Problem Based Learning berbantuan media
visual pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang.
Penelitan oleh Yılmaz Cakici dan Nihal Turkmen yang berjudul “An
Investigation of the Effect of Project-Based Learning Approach on Children’s
Achievement and Attitude in Science”. Siswa secara acak dibagi menjadi dua
kelompok sebagai kelompok kontrol (CG, n = 22) dan kelompok eksperimen
(EG, n = 22). Awalnya, pre-test (tes prestasi dan skala sikap) yang diterapkan
untuk kedua CG dan EG. Setelah empat minggu, EG diajarkan menggunakan
praktik berbasis proyek. Sedangkan CG diajarkan menggunakan praktek
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pengajaran yang lebih tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi
ilmu pengetahuan anak-anak meningkat secara signifikan melalui kegiatan
berbasis proyek, tetapi sikap mereka terhadap ilmu pengetahuan masih tidak
berubah (Cakici dan Turkmen, 2013).
Penelitan oleh Stavroula Kaldi, Diamanto Filippatou dan Christos Govaris
yang berjudul “Project Based Learning in Primary Schools: Effects on Pupils’
Learning and Attitudes”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
desain penelitian kuasi-eksperimental. Temuan-temuan dari penelitian ini
mendukung pandangan peneliti bahwa siswa dapat memperoleh manfaat melalui
pembelajaran berbasis proyek dalam memperoleh pengetahuan dan kerja
kelompok konten keterampilan, dan pengajaran tradisional menjadi kurang
menguntungkan bagi siswa dibandingkan dengan pengalaman belajar secara
langsung (Kaldi, Filippatou, Govaris, 2009).
Berdasarkan berbagai temuan penelitian yang relevan di atas, kaitan
hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah,
peningkatan hasil belajar siswa dapat meningkat secara signifikan bila dilakukan
dengan Model Project Based Learning (PjBL) dibandingkan bila hanya
disampaikan secara tradisional (verbal) semata. Hal ini memberi keyakinan pada
peneliti bahwa penerapan pembelajaran Model Project Based Learning (PjBL)
dapat juga diaplikasikan pada mata pelajaran SBdP bidang seni rupa, khususnya
materi kerajinan tangan dari tulang daun. Hasil yang diharapkan dalam penelitian
ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat secara optimal
melalui model pembelajaran yang dibuat.
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2.3 Kerangka Berpikir
Model Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang
menggunakan proyek sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan
baru berdasarkan pengalaman nyata. Pembelajaran dilakukan secara sistematis
yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran sikap, pengetahuan,
keterampilan, dan melalui investigasi dalam perancangan suatu produk.
Penerapan Model PjBL(Project Based Learning) dalam pembelajaran SBdP
diharapkan kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna dan dapat memecahkan
permasalahan dan pada akhirnya dapat menghasilkan produk karya peserta didik.
Peserta didik juga diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam memecahkan
masalah yang ditugaskan oleh guru dalam bentuk proyek. Peserta didik bekerja
secara nyata dan menghasilkan produk secara riil sehingga proses pembelajaran
menjadi bermakna dan bermanfaat.
Peneliti menentukan dua kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Setelah penentuan kedua kelas tersebut, lalu diadakan pretest untuk mengetahui
kemampuan awal kedua kelas tersebut. Selanjutnya kelas tersebut diberi
perlakuan yang berbeda. Pada kelas eksperimen akan diberikan perlakuan
treatment model Project Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran SBdP di
kelas, sementara pada kelas kontrol akan diterapkan metode ceramah. Akhir
pembelajaran kedua kelas nantinya akan diberikan posttest untuk mengukur
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil posttest kedua kelas
tersebut lalu dibandingkan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara
penerapan model Project Based Learning (PjBL) dan metode ceramah. Dengan
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demikian, akan dapat diketahui seberapa efektif model PjBL untuk diterapkan
dalam pembelajaran SBdP Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus.

Gambar 2.8 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian
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2.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang akan diajukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ho: Tidak ada perbedaan pengaruh penerapan model Project Based Learning
(PjBL) terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBdP
dengan materi ajar membuat kerajinan tangan dari tulang daun pada siswa
Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus.
Ha: Ada pengaruh perbedaan penggunaan model Project Based Learning (PjBL)
terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBdP dengan
materi ajar membuat kerajinan tangan dari tulang daun pada siswa Kelas IV
SDN Jepang 05 Kudus.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
5.1.1 Proses Model PjBL dalam Pembelajaran SBdP
Model PjBL dalam kelas eksperimen memiliki enam tahapan/fase dalam
pelaksanaannya, yaitu: a). penentuan proyek, b). perancangan langkah-langkah
penyelesaian proyek, c). penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, d). penyelesaian
proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, e). penyusunan laporan dan
presentasi/publikasi hasil proyek, serta f). evaluasi proses dan hasil proyek.
Penerapan Model PjBL pada mata pelajaran SBdP di Kelas IVB SDN Jepang
05 Kudus sebagai kelas eksperimen menekankan adanya kegiatan praktik. Praktik
yang dilakukan yaitu membuat kerajinan tangan dari tulang daun berupa
gantungan kunci. Pada tahap penentuan proyek, peneliti menggunakan materi ajar
pembuatan kerajinan tangan dari tulang daun (skeletonizing) daun. Pada tahap
perancangan, tujuan dan prosedur pembelajaran peneliti menyusunnya dalam
bentuk RPP. Selain RPP, jadwal kegiatan penelitian juga ikut disusun. Pada tahap
fasilitasi dan monitoring, penyampaian materi ajar terbagi dalam empat
pertemuan. Guru menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, alat, bahan dan
bentuk kerajinan tangan dari tulang daun beserta cara pembuatannya. Guru juga
mendemonstrasikan cara pembuatan kerajinan tangan dari tulang daun baik
melalui tutorial video maupun secara praktik langsung, mulai dari proses
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perebusan, pendinginan, penggosokan, pewarnaan dan memberikan koreksi
praktik yang dilakukan siswa. Tahap bimbingan, siswa bersama kelompoknya
melakukan praktik sesuai kreativitas masing-masing dengan pengawasan dan
bimbingan dari guru. Setelah produk berhasil dibuat, selanjutnya produk tersebut
dipresentasikan di depan kelas untuk dipublikasikan. Sembari itu, guru juga
melakukan evaluasi proses atas hasil proyek yang telah dilaksanakan siswa.
Pembelajaran di kelas IVA sebagai kelas kontrol berjalan sebaliknya dengan
terpusat pada guru yang menjelaskan materi dan didengarkan oleh siswa. Siswa
tidak melakukan praktik membuat aneka kerajinan tangan dari tulang daun.
Pembelajaran berlangsung secara verbal dan visual semata tanpa pemberian
praktik secara langsung.
5.1.2 Aktivitas Belajar Siswa
Berdasarkan

pada

hasil

observasi

aktivitas

belajar

siswa

dalam

pembelajaran SBdP melalui penerapan Model Project Based Learning (PjBL)
pada kelas eksperimen, didapatkan fakta bahwa: a). siswa terlihat lebih antusias
dan lebih siap mengikuti pembelajaran SBdP, b). siswa memiliki kemampuan
bertanya dan lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat serta berani
mempresentasikan karyanya di depan kelas, c). diskusi berjalan secara dua arah,
d). siswa memiliki sikap kerjasama yang baik dalam kelompoknya, dan e). siswa
mampu merencanakan ragam hias dengan baik dan mampu menghasilkan
kerajinan tangan dari tulang daun. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan
dengan menggunakan Model Project Based Learning dalam kelas eksperimen
adalah: 1). mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan
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masalah; 2). membuat siswa lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang
kompleks; 3). memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi
proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti peralatan dan
bahan untuk menyelesaikan tugas; serta 4). melibatkan siswa untuk belajar
mengumpulkan

informasi

dan

menerapkan

pengetahuan

tersebut

untuk

menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.
Pembelajaran SBdP dengan materi ajar membuat kerajinan tangan dari
tulang daun juga ternyata mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa baik di
kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Namun berdasarkan data observasi yang
diperoleh, ternyata peningkatan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen lebih
baik bila dibandingkan dengan kelas kontrol.
5.1.3

Hasil Belajar Siswa
Hasil penelitian eksperimen dengan penerapan Model Project Based

Learning (PjBL) seputar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN
05 Jepang dengan kelas IVA sebagai kelas kontrol dan kelas IVB sebagai kelas
eksperimen dapat disimpulkan bahwa, model pembelajaran PjBL berpengaruh
signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran SBdP materi membuat
kerajinan tangan dari tulang daun Kelas IV SDN Jepang 05 Kudus.
Peningkatan hasil belajar SBdP didasarkan pada hasil analisis uji t dan uji
gain yang membuktikan adanya pengaruh dan peningkatan hasil belajar siswa
kelas IV dalam pembelajaran SBdP materi membuat kerajinan tangan dari tulang
daun dengan rata-rata nilai kelas kontrol sebesar 16,22 dan rata-rata nilai kelas
eksperimen sebesar 20,72 dari 25 soal yang diujikan.
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5.2 Saran
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi
perkembangan ilmu pendidikan. Saran dari peneliti dalam penerapan model
Project Based Learning (PjBL) bagi:
5.2.1 Guru
Penerapan model Project Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran mata
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) di kelas selayaknya dapat terus
dikembangkan oleh guru kelas, mengingat model jenis ini sangat efektif untuk
meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa di sekolah. Model PjBL juga
membutuhkan berbagai tingkatan kemampuan lebih dari guru seperti diskusi,
tanya jawab, interaksi sosial di dalam kelas, dan pengembangan materi ajar yang
autentik. Guru juga dapat mengkombinasikan penerapan Model PjBL ini dengan
berbagai metode pembelajaran lain secara tepat seperti: metode problem based
learning (PBL), group investigation (GI) maupun metode lainnya selama itu
dipandang relevan. Penggabungan beberapa metode ini tentunya harus
disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi ajar yang akan diajarkan. Model ini
menekankan adanya kontrol dari guru dalam setiap pembelajaran sehingga
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai tujuan pembelajaran.

5.2.2 Sekolah Dasar
Penerapan model Project Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran mata
pelajaran SBdP di sekolah dasar seyogyanya dapat terus diaplikasikan, mengingat
model PjBL ini senafas dengan tuntutan pada Kurikulum 2013 untuk semua
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jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilaksanakan saat ini di mana
pembelajaran di kelas harusah mampu mengedepankan pendekatan ilmiah
(scientific approach) yang meliputi 5M: (1) mengamati; (2) menanya; (3)
mengumpulkan informasi; (4) mengasosiasi; dan (5) mengkomunikasikan
sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 Lampiran IV.
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