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Artinya: “….Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada
diri

mereka

sendiri…”.

(Anonim,

Terjemahannya, 1981), hlm. 370

Al-Qur’an

dan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran menurut Yusuf Hadi Miarso sebagaimana dikutip
Martinis Yamin adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali
dengan maksud agar orang lain dapat belajar atau terjadi perubahan yang
relative menetap pada diri orang lain. Usaha tersebut diatas dapat dilakukan
secara individual maupun kelompok dan bersifat formal dan non formal
(Yamin,

2012:66).

Burner

berpendapat

sebagaimana

dikutip

C.Asri

Budiningsih bahwa pembelajaran adalah perskriptif dan belajar deskriptif.
Perskriptif karena tujuan belajar adalah menetapkan metode pembelajaran
yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama belajar adalah
menjelaskan tujuan utama belajar adalah menjelaskan proses belajar. Lebih
lanjut menurutnya bahwa pembelajaran merupakan upaya serius dari
seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar
(Budiningsih,2012:11).
Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku baik
aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Proses pembelajaran di
pengaruhi oleh factor intern dan factor ekstren.Factor intern berasal dari diri
siwa mencakup minat, keinginan dan kecakapan belajar. Sedangkan factor
ekstrern berasal dari luar diantaranya guru dengan segala strateginya. Dalam
mengmban tugas, guru menjadi kunci utama dalam proses pembelajaran,
karenanya guru dituntut selalu melakukan inovasi pembelajaran mencakup
penemuan dan pemanfaatan media, pengelolaan kelas, dan mengatur strategi
pembelajaran dengan baik (Gagne, 2004).
Pembelajaran pada dasarnya adalah upaya pendidik untuk membantu
peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran
adalah terwujudnya efesien dan efektifitas kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh siswa. Menurut sudjana ( 2008 :28) Belajar bukan menghafal
juga bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan
adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai suatu proses belajar
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dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya,
keteramplannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya
penerimaannya dan lain-lain pada individunya.
“Belajar

merupakan

proses

orang

memperoleh

kecakapan,

keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai dari masa kecil sampai akhir hayat.
Seseorang. Rasulullah SAW., menyatakan dalam salah satu hadistnya bahwa
manusia harus belajar sejak dalam ayunan hingga keliang lahat (Martinis,
2012 : 96 ).” kegiatan belajar mengajar menurut Jerrold E kemp (1985) di
dalam buku Martinis Yamin mengatakan: Belum ada rumus yang sederhana
untuk mencocokkan guru dengan sasaran. Kegiatan yang baik bagi seorang
guru dan sekelompok sisiwa bisa saja menjadi tidak memuaskan dalam situasi
lain. Guru perlu menyiapkan hal-hal yang bersifatnya teknis lain sebagai
penunjang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
“Belajar menurut Rasululllah,Rasulullah SAW bersabda:”Mencari
ilmu (Belajar) wajib hukumnya bagi setiap orang islam”.demikian dengan
hadis tentang menuntut ilmu yang Artinya,“Belajarlah kamu semua, dan
mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah
terhadap orang yang mengajarkanmu.” Dan pada kesempatan lain beliau pun
pernah menganjurkan, agar manusia mencari ilmu meski berada dinegri orang
(Cina) sekalipun; meski dari manapun datangnya. Hadis tentang belajar dan
yang terkait dengan pencarian ilmu banyak disebut dalam al-Hadis, deemikian
juga dalam Al-Qur’an al-karim. Hal ini merupakan indikasi,bahwa betapa
belajar dan mencari ilmu itu sangat penting artinya bagi umat manusia.
Dengan belajar manusia akan mengerti akan dirinya, lingkungannya dan juga
Tuhan-nya. Dengan belajar pula manusia mampu menciptakan kreasi unik dan
spektakuler berupa teknologi.
Belajar dalam pandangan islam memiliki arti yang sangat penting,
sehingga hamper setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar.
Keunggulan suatu umat manusiaatau bangsa juga akan sangat tergantung
kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio, anugrah Tuhan untuk
belajar dan memahami ayat-ayat Allah SWT. Hingga dalam Al-Qur’an
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dinyatakan Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat
yang luhur (Qs.Al-Mujadilah: 11).
Menurut konsep islam terdapat keyakinan yang menegaskan, bahwa
belajar merupakan kewajiban dan berdosa bagi yang meninggalkannya.
Keyakinan yang demikian ini begitu membentuk dalam diri umat yang
beriman, sehingga mereka memiliki etos belajar yang tertinggi dan penuh
semangat serta mengharapkan “Janji luhur” Tuhan sebagaimana yang
difirmankan dalam ayat-Nya
Sumadi Suryabrata (1983:5) menjelaskan pengertian belajar dengan
mengidentifikasi ciri-ciri yang disebut belajar, yaitu:
“Belajar adalah aktifitas yang dihasilkan perubahan pada diri individu
yang belajar dalam arti (behavioral changes) baik actual maupun potensial;
perubahan itu pada pokoknya adalah diperolehnya kemampuan baru, yang
berlaku dalam waktu yang relative lama; perubahan itu terjadi karena usaha”.
Menurut Begge (1982:1-2), belajar adalah suatu perubahan yang
berlangsung dalam kehidupan individu sebagai upaya perubahan dalam
pandangan,sikap,pemahaman atau motivasi dan bahkan kombinasi dari
semuanya. Belajar selalu menunjukkan perubahan sistematis dalam tingkah
laku yang terjadi sebagai konsekuwensi pengalaman dalam situasi khusus.
Bertolak dari pemahaman diatas dapatlah ditegaskan, bahwa belajar senantiasa
merupakan perbuatan tingkah laku dan penampilan dengan serangkaian
aktivitas misalnya: membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan
lainsebagainya. Dengan demikian, belajar juga bisa dilihat secara makro, luas,
belajar dapat diartikan sebagai aktivitas ruhani-jasmani menuju perkembangan
pribadi yang utuh.
Bloom (1979), bahwa belajar itu mencakup tiga ruang lingkup, yaitu
cognitive domain yang berkaitan dengan pengetahuan hapalan dan
pengembangan intelektual, affective domain yang berkaitan dengan minat,
sikap, dannilai serta pengembangan apresiasi dan penyesuaian.
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Di dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung suatu proses
pembelajaran dan evaluasi. Untuk mendapat out-put belajar-mengajar yang
berkualitas diharapkan kedua proses tersebut hendaknya dikelola dan
dilaksanakan dengan baik dan berarti. Suatu proses pengajaran dikatakan
berhasil apabila terjadi strukturisasi situasi perubahan tingkah laku siswa.
Perubahan tingkah laku siswa pada saat proses pembelajaran digunakan
sebagai salah satu indikasi terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik.
Tujuan setiap proses pembelajaran adalah diperolehnya hasil yang optimal.
Hal ini akan dicapai apabila semua terlibat secara aktif baik fisik, mental,
maupun emosional. Suatu tujuan pembelajaran menyatakan suatu hasil yang
diharapkan dari pembelajaran itu dan bukan sekedar suatu proses dari
pembelajaran itu sendiri.
Tujuan pembelajaran dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum
dalam SISDIKNAS 2003 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan
nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,
berakhlak, berahli, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara
Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat,
mendiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan
hukum dan lingkungannya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin (BSPN, 2006:5)
Tuntutan manusia yang berkualitas hanya dapat diperoleh oleh dunia
pendidikan. Upaya pemenuhan tersebut merupakan suatu proses yang panjang
yang di mulai sejak anak belajar di SD. Salah satu unsur yang turut
menentukan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu IPA. Salah satu pelajaran
yang ada di SD yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah IPA dan SD
merupakan tempat pertama siswa mengenal konsep-konsep dasar IPA, karena
itu pengetahuan siswa yang diterima siswa hendaknya menjadi dasar yang
dapat dikembangkan di tingkat sekolah yang lebih tinggi disamping
mempunyai kegiatan yang praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Pada pembelajaran IPA sangat berkaitan dengan dunia nyata
dalam kehidupan sehari- hari. Guru dapat membuka berbagai pikiran dari
siswa yang bervariasi sehingga siswa dapat mempelajari konsep-konsep dalam
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penggunaannya pada aspek yang terkandung dalam mata pelajaran IPA untuk
memecahkan suatu masalah atau persoalan serta mendorong siswa membuat
hubungan antara materi IPA dan penerapannya yang berkaitan dalam
kehidupan sehari-hari.
Tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar seperti yang diamanatkan
dalam kurikulum KTSP tidaklah hanya sekedar siswa yang memiliki
pemahaman tentang alam semesta saja. Melainkan melalui pendidikan IPA
siswa

juga

diharapkan

memiliki

kemampuan,

(1)

mengembangkan

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (2) mengembangkan rasa ingin tahu,
sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling
mempengaruhi keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah dan membuat keputusan, (3) meningkatkan kesadaran
untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan
alam. Oleh karena itu IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang penting
bagi siswa karena perannya sangat penting berguna dalam kehidupan seharihari. (sulistyorini, 2007:42).
Kenyataan yang terjadi, mata pelajaran IPA tidak begitu diminati dan
kurang disukai siswa. Bahkan siswa beranggapan mata pelajaran IPA sulit
untuk dipelajari. Akibatnya rata-rata hasil belajar siswa cenderung lebih
rendah disbanding matapelajaran lainnya.
Berdasrkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas
IV SD Negeri No. 166/IV Guruh Baru I pada tanggal 25 juli 2018 dan data
hasil ulangan prestasi belajar siswa masih rendah. Prestasi siswa tuntas hanya
40% dari 25 siswa dan 13 siswa perlu remedial. Berikut nilai siswa yang
tuntas dan tidak tuntas.
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Tabel.1:Hasil Belajar Ulangan Siswa
No

Nama Siswa

Nilai

Kretetia

1

Affandi

70

Tuntas

2

Danil Alfarizi

50

Tidak Tuntas

3

Fitri

40

Tidak Tuntas

4

Fitri Hidayati

70

Tuntas

5

Hidayatun Mardiyah

40

Tidak Tuntas

6

Irfan Hakim

70

Tuntas

7

Istina Ratul Alyah

50

Tidak Tuntas

8

Miskahul Khoiri

50

Tidak Tuntas

9

Muallim Ansor

70

Tuntas

10

Muazzimin

50

Tidak Tuntas

11

Muzamil

50

Tidak Tuntas

12

Nabilla Mardhatillah

70

Tuntas

13

Nadia Raisah

40

Tidak Tuntas

14

Ramaddani

30

Tidak Tuntas

15

Rini Anggaini

70

Tuntas

16

Siti Dahlia

40

Tidak Tuntas

17

Sindi Fibrianti

50

Tidak Tuntas

18

Sulaiman

50

Tidak Tuntas

19

Purqan

70

Tuntas

20

Wahyu Nugroho

50

Tidak Tuntas

21

ZaidIhsan

70

Tuntas

Jumlah Nilai

1.150

Nilai rata-rata siswa

53.38

Jumlah siswa yang tuntas
Persentase ketuntasan siswa
Jumlah siswa yang belum tuntas
Persenta siswa yang belum tuntas

8
40%
13
55%
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Guru lebih banyak berfungsi sebagai instruktur yang sangat aktif dan
siswa sebagai penerima pengetahuan yang sangat pasif. Siswa yang belajar
tinggal datang kesekolah duduk tinggal mendengarkan, mencatat, dan
mengulang kembali di rumah serta menghafal untuk menghadapi ulangan.
Pembelajaran seperti ini membuat sisiwa pasif karena siswa berada pada
rutinitas yang membosankan sehingga pembelajaran kurang menarik. Pada
umumnya pembelajaran lebih banyak memaparkan fakta, pengetahuan,
hukum, kemudian bisa dihafalkan bukan berlatih berfikir memecahkan
masalah dan mengaitkannya dengan pengalaman empiris dalam kehidupan
nyata sehingga pembelajaran jadi kurang bermakna. Untuk menggali poyensi
anak agar selalu kreatif dan berkembang perlu diterapkan pembelajaran
bermakna yang akan membawa siswa pada pengalaman belajar yang
mengesankan.
Pengalaman yang diperoleh siswa makin berkesan apabila proses
pembelajaran yang diperoleh merupakan dari hasil pemahaman dan
penemuannya sendiri yaitu proses yang melibatkan sepenuhnya untuk
merumuskan suatu konsep. Untuk itu sudah menjadi tugas guru dalam
mengelola proses belajar-mengajar adalah memilih model dan metode
pembelajaran yang sesuai, agar pembelajaran lebih bermakna. Hal ini
disebabkan

adanya

tuntutan

pada

dunia

pendidikan

bahwa

proses

pembelajaran tidak lagi hanya mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.
Guru harus mengubah paradigma tersebut dengan kegiatan pembelajaran yang
aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
Terkait belum optimalnya hasil belajar siswa kelas IV SDN
No.166/VII Guruh Baru, maka penulis berupaya menerapkan metode problem
solving dalam pembelajaran sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang
bermakna yang bermuara pada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan. Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti terdorong untuk
melakukan suatu penelitian yang berjudul “Model Pemecahan Masalah
(Problem Solving) Hasil Belajar siswa pada Mata Pelajaran IPA di kelas
IV SD Negri No.166/VII Guruh Baru I kec. Mandi Angin kab.
Sarolangun”.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah
penelitian ini yaitu :
1. Hasil belajar ipa siswa rendah
2. Mata pembelajaran ipa tidak disukai dan kurang diminati siswa bahkan
dianggap mata pelajaran yang sulit dipelajari.
3. Dalam pembelajaran ipa guru masih menggunakan metode ceramah.
4. Guru masih mendominasi pembelajaran tanpa memberi kesempatan
kepada siwa berlatih memecahkan masalah.
5. Pembelajaran lebih banyak memaparkan fakta, pengetahuan, hukum
kemudian dihafalkan bukan mengaitkan dalam pengalaman empiris dalam
kehidupan nyata.
6. Siswa pasif dalam pembelajaran ipa.

C. Batasan Masalah
Agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan tidak terlalu luas. maka
permasalahan dalam penelitian dibatasi sebagai berikut :
1. Penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN No.166/VII Guruh Baru I kec.
Mandi Angin .
2. Penelitian dilaksanakan pada materi Energi Bunyi dengan menggunakan
model Problem Solving untuk meningkatkanhasil belajar siswa.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan:
1. Bagaimana proses pembelajaran ipa siswa kelas IV SDN No. 166/VII
Guruh Baru I kec. Mandi Angin ?
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2. Apakah penggunaan model Problem Solving dapat meningkatkan hasil
belajar ipa siswa kelas IV SDN No. 166/VII Guruh Baru I kec. Mandi
Angin ?

E. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar
siswa setelah diterapkan model pembelajaran problem solving:
a. Ingin mengetahui cara pelaksanaan model pembelajaran problem
solving dalam meningkatkan hasil belajar ipa siswa kelas IV SDN
No.166/VII Guruh Baru I Kec. Mandi Angin.
b. Ingin mengetahui penggunaan model pembelajaran problem
solving dalam meningkatkan hasil belajar ipa siswa kelas IV SDN
No.166/VII Guruh Baru I Kec. Mandi Angin.
2. Manfaat penelitian
Hasil pelaksanaan penelitian ini akan memeberikan manfaat:
a. Dapat membantu siswa dalam pelaksanaan pembelajaran sains,
juga dapat sebagai acuan guru dan sekolahan untuk lebih
meningkatkan perannya didunia pendidikan.
b. Dengan menggunakan metode pembelajaran problem solving ini
dapat melatih mengembangkan keterampilan dan siswa lebih aktif
menggali potensi dirinya sehingga pemebelajaran berjalan dengan
efektif.
c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan
hasil belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran sains.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang pembelajaran
Dalam pembelajaran, berbagai masalah sering dialami oleh guru. Untuk
mengatasi berbagai masalah dalam pembelajaran, maka perlunya adanya model
pembelajaran yang dipandang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar.
Pembelajaran menurut UUNo. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 1 ayat 20
“pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar”.
Pendapat para ahli tentang pengertian pembelajaran
1. Menurut Martinis Yamin dan Maisah, pembelajaran merupakan proses
interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dan sumber
belajar, dan peserta didik dengan pembelajar ( Yamin Maisah, 2012:144).
Lebih lanjut Martinis Yamin menjelaskan istilah pembelajaran sering kali
disamakan dengan istilah pengajaran, padahal kedua istilah tersebut memiliki
perbedaan dalam pengambilan suku kata. Istilah pembelajaran berasal dari asal
kata “belajar” sedangkan pengajaran berasal dari asal kata “mengajar”.
Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka istilah pembelajaran lebih fokus
pada kajian bagaimana sesungguhnya proses belajar yang terjadi pada diri
seorang pelajar (peserta didik). Sementara itu, istilah pengajaran lebih
difokuskan pada proses dan kegiatan yang dilakukan seorang pengajar dalam
situasi transimisi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang
menerima pesan dari guru (Yamin Maisah, 2012:67)
2. Menurut Gordon sebagaimana dikutip H.Wina Sanjaya bahwa terdapat
beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi tersebut, yaitu: 1)
Pengetahuan (knowledge) yang merupakan pengetahuan seseorang untuk
melakukan sesuatu, 2) Pemahaman (understanding) yang merupakan
kedalaman afektif dan efektif yang dimiliki oleh individu, 3) keterampilan
(skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang
dibebankan, 4) nilai (value) yang merupakan standar prilaku yang diyakini
secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai
dalam segala tindakannya, 5) sikap (attitude) yang merupakan perasaan atau
10
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reaksi terhadap suatu ransangan yang datangdari luar, dan 6) minat (interest)
yang merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan
atau perbuatan. (Sanjaya, 2011:6-7)
3. Sudjana “pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik
dan sengaja agar terjadi kegiatan edukatif antara dua pihak, yaitu antara
peserta didik dan guru melakukan kegiatan pembelajaran”. Sedangkan
menurut trianto (2010:17) “pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia
yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dijelaskan”.
Berdasarkan dari uraian teori diatas dapat dipahami bahwa pembelajaran
secara

dapat

diartikan

sebagai

produk

interaksi

berkelanjutan

antara

pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks
merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya dengan
harapan tercapainya tujuan pembelajaran.
B. Penelitian Yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti
lakukan, berikut ini diterangkan tentang juudul dan penelitian serta hasil
penelitian yang relevan dengan penlitian ini:
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Milta Dwi Pisaba 2018 “Pengaruh
Metode Problem Solving terhadap kemampuan Pemecahan Masalah dan
Keterampilan Berfikir Kreatif Peserta Didik di Sekolah Dasar 75 Muaro Jambi”
skor pengaruh pengguanaa metode pemecahan massalah dalam proses
pembelajaran antara menggunakan meted ceramah dan metode problem solving
tidak dapat dilakukan secara persial. Hasil belajarakan efisien jika dilaksanakan
dengan metode problem solving. Denggan menggunakan metode problem solving
pada proses pembelajaran Ipa sangat berpengaruh pada hasil belajar. Karena hasil
belajar lebih baik dan meningkat setelah digunakan metode problem solving pada
saat proses pembelajaran.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fikri 2014 “penerapan
metode problem solving untuk meningkatkan kompetensi hasil belajar siswa pada
mata pelajaran fiqh di mis Darussalam kab.tebo”. skor pengaruh penerapan
metode problem solving sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa disbanding
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menggunakan metode ceramah. Karena hasil belajar lebih meningkat dengan
menerapkan metode problem solving pada proses pembelajaran.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri andayani 2015 “pengaruh
penerapan metode problem solving terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas
V mi masyariqulanwar muaro Jambi”. Dari hasil analisis menunjukkan
peningkatan yang cukup baik, data menunjukkan ada peningkatan yang cukup
baik pada hasil belajar siswa, meskipun peningkatannya secara bertahap. Pada
siklus I nilai rata-rata kelas siswa baru mencapai 49 dengan persentase 20%, pada
siklus II meningkat cukup baik signifikan Karena rata-rata kelas pada siklus II
yaitu 55%. Sedangkat pada siklus III kegiatan belajar siswa meningkat lagi
menjadi lebih baik karena persentasenya mencapai 90,5%. Data menunjukkan ada
penngkatan yang cukup baik pada hasil belajar siswa, meskipun peningkatannyaa
terjadi secara bertahap.
Penelitian diatas merupakan penelitian yang relevan dengan skripsi ini, bahwa
dengan menggunakan metode dalam mengajar lebih unggul untuk meningkatkan
hasil belajar siswa dari pada menggunakan model pembelajaran yang
konvensional. Penelitian yang relevan mempunyai persamaan dengan penelitian
ini yaitu sama-sama menggunakan metode problem solving serta mata pelajaran
yang diajarkan dan bertujuan untuk melihat hasil belajar yang didapat.
Keberhasilan penelitian-penelitian terdahulu dalam menggunakan metode
problem solving, peneliti tertarik untuk menggunakan metode model problem
solving di kelas IV Sekolah Dasar karena hasil belajar nya masih rendah, dengan
menggunakan metode problem solving agar dapat meningkatkan hasil belajar
siswanya.
C. Model Pemecahan Masalah
1. Pengertian Model Problem Solving
Model pemecahan masalah adalah salah satu model pembelajaran yang
digunakan oleh pendidik dikelas, pendidik memberikan suatu masalah dikelas
kemudian peserta didik menjawab, menyatakan pendapat atau memberikan
komentar sehingga mungkin masalah itu berkembang menjadi masalah yang baru.
Model pemecahan masalah memberikan kesempatan peserta didik untuk berfikir
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secara kritis untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga peserta didik dapat
mengembangkan kemampuan berpikirnya.
Model pembelajaran Problem Solving adalah model pembelajaran yang
mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada
terselesaikannya suatu maslah secara menalar (Gulo, 2008: 111). Pemecahan
masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasiaturan yang
dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi baru. Jadi dengan menerapkan
pembelajaran Problem Solving peserta didik diharapkan telah mengetahui teoriteori yang dipelajari, kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah
(Wena, 2011 : 22).
Menurut Pepkin dalam Shoimin (2004: 135) menyatakan bahwa Model
Problem Solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan
pada pengajaran dan keterampilan. Jadi, masalah dapat didefenisikan sebagai
suatu persoalan yang tidak rutin dan belum dikenal cara penyelesaiannya.
Problem Solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian (menemukan
pola atau aturan).
Menurut Majid (2015: 213) menyatakan Problem Solving merupakan
pembelajaran berbasis masalah, yakni pembelajaran yang berorientasi “learner
centered”dan berpusat pada pemecahan suatu masalah oleh peserta didik melalui
kerja kelompok.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan
bahwa model Problem Solving merupakan salah satu model pembelajaran berbasis
masalah yang memusatkan pada peserta didik untuk memecahkan suatu masalah
dalam kegiatan proses pembelajaran secara individu atau kelompok. Model ini
dapat menstimulus peserta didik dalam berfikir tinggi yang dimulai dari mencari
data sampai merumuskan kesimpulan sehingga peserta didik dapat mengambil
makna dari kegiatan pembelajaran.
2. Karakteristik Model Problem Solving
Karakteristik penyelesaian maslah Problem Solving adalah menyelesaikan
masalah secara bernalar dan ilmiah, maka dari itu untuk mendukung strategi
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belajar mengajar ini pendidik perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki
permasalahan. Materi pelajaran tidak sebatas hanya pada buku teks disekolah
tetapi

juga

diambil

dari

sumber-sumber

lingkungan

seperti

peristiwa

kemasyarakatan.
Mengenai model atau pendekatan pemecahan masalah ( Problem Solving
Aproach), maka berikut ini karakteristik pemecahan masalah menurut Taplin
dalam permatasari (2012: 151):
1. Terjadi interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, dan interaksi
pendidik dengan peserta didik.
2. Asdanya dialog matematis dan konsesus anatara peserta didik.
3. Pendidik menjelaskan latar belakang atau maksud dari masalah, dan peserta
didik mengklarifikasi, menafsirkan, dan berusaha untuk membangun satu atau
lebih proses solusi.
4. Pendidik menerima jaawaban besar atau salah dalam cara non evaluative
(tanpa mengevaluasi).
5. Pendidik membimbing melatih dan mengajukan pertanyaan dan berbagai
wawasan dalam proses pemecahan masalah.
6. Pendidik mengetahui kapan saat yang tepat untuk campur tangan dan kapan
harus melangkah mundur dan membiarkan peserta didik membuat jalan
mereka sendiri.
7.

Problem Solving dapat digunakan untuk mendorong peserta didik untuk
membuat generalisasi aturan dan konsep, sebuah proses yang memusatkan
dalam pembelajaran.

Adapun menurut Yamin (2009: 82-83) mengemukakan karakteristik Problem
Solving adalah sebagai berikut:
1. Peserta didikbekerja secara individual atau dalam kelompok kecil.
2. Tugas yang diselesaikan adalah persoalan realistis untuk dipecahkan.
3. Peserta didik menggunakan berbagai pendekatan jawaban.
4. Hasil pemecahan masalah didiskusikan antara semua peserta didik.
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Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik
Problem Solving yaitu adanya interaksi,adanya dialog metamis, pendidik
menjelaskan suatu permasalahan, pendidik menerima jawaban dari peserta didik,
pendidik membimbing dalam proses pemecahan masalah, pendidik mengetahui
waktu yang tepat dimana pendidik akan membantu peserta didik dalam
memecahkan masalah, Problem Solving dapat mendorong peserta didik untuk
memusatkan perhatiannya dalam pembelajaran.

3. Prinsip Model Problem Solving
Problem Solving merupakan representasi dimensi-dimensi proses yang
alami, bukan suatu usaha yang dipaksakan. Problem Solving juga merupakan
pendekatan yang dinamis, peserta didik mempunyai prosedur internal yang lebih
tersusun dari awal. Terdapat banyak kegiatan yang melibatkan kreatifitas dalam
pemecahan masalah seperti riset dokumen, pengamatan terhadap lingkungan
sekitar, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang
kreatif.
Model Problem Solving, peserta didik dapat memilih dan mengembangkan
ide dan pemikirannya. Berbeda dengan hafalan yang sedikit menggunakan
pemikiran, Problem Solving memperluas proses berfikir. Menurut iskandar (2007;
12) ada tiga prinsip yang ada pada Problem Solving, yaitu:
1. Problem Solving merupakan keterampilan yang bisa dipelajari dan bukan
merupakan bakat yang hanya dimiliki oleh sebagian orang saja.
2. Problem Solving merupakan kerangka berfikir yang sistematis dan utuh
untuk mendapat solusi.
3. Problem Solving merupakan kombinasi antara berfikir dan bertindak.
Peneliti menyimpulkan bahwa prinsip Problem Solving merupakan
keterampilan yang biasa dipelajari, kerangka berfikir yang sitematis, dan
kombinasi antara berfikir dan bertindak.
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4. Langkah-langkah Model Problem Solving
Model Problem Solving atau model pemecahan masalah bukan hanya
sekedar metode mengajar. Model Problem Solving merupakan suatu metode
berfikir sebab dalam Problem Solving dapat digunakan metode-metode lain
yang mulai dengan materi data sampai pada menarik kesimpulan. Langkahlangkah dalam penggunaan model Problem Solving menurut Shoimin (2014:
137) sebagai berikut:
1. Masalah sudah ada dan materi diberikan.
2. Peserta didik diberi masalah sebagai pemecahan/diskusi, kerja kelompok.
3. Masalah tidak dicari (sebagaimana pada Problem based learning dari
kehidupan mereka sehari-hari).
4. Peserta didik ditugaskan mengevaluasi (evaluating) dan bukan grapping
seperti pada problem based learning.
5. Peserta didik memberikan kesimpulan dari jawaban yang diberikan
sebagai hasil akhir.
6. Penerapan pemecahan masalah terhadap masalah yang dihadapi sekaligus
berlaku sebagai pengujian kebenaran pemecahan tersebut untuk dapat
sampai kepada kesimpulan.
Menurut

Wena

(2011:

56)

langkah-langkah

dalam

proses

pembelajarandengan menggunakan model problem solving adalah sebagai
berikut:
1. Identifikasi permasalahan. Maslah ini harus tumbuh dari diri peserta didik
sendiri.
2. Membuat jawaban sementara.
3. Perencanaan pemecahan. Peserta didik membuat suatu rencana yang akan
dilakukan untuk memecahkan maslah tersebut.
4. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk menguji jawaban
sementara tersebut. misalnya, dengan membaca buku-buku, meneliti, bertanya,
berdiskusi, dan lain-lain.
5. Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai pada kesimpulan
terakhir tentang jawaban dari maslah sebelumnya.
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Sedangkan menurut Jacobsen dalam pembelajaran problem solving, sebagai
berikut:
1. Mengidentifikasi masalah: mengemukakan maslah kepada peserta didik
suatu peristiwa yang bermasalah.
2. Menegaskan masalah: mendiskusikan sebab-akibat timbulnya masalah.
3. Memilih sebuah strategi: memilih dan menentukan berbagai cara
penyelesaianbmaslah sehingga peserta didik harus kreaktif dan berfikir.
4. Melaksanakan strategi: setelah berbagai cara ditentukan setelah maka akan
dipilih cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dengan
menggunakan pertimbangan yang cukupkritis, selektif dan berfikir
berkesinambungan.
5. Mengevaluasi hasil: peserta didik mempelajari apakah cara yang dipakai
dapat memecahkan massalah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan langkahlangkah pembelajaran problem solving meliputi (1) mengidentifikasi masalah,
(2) menegaskan masalah, (3) perencanaaan pemecahan masalah, (4) peserta
didikdditugaskan mengevaluasi untuk memecahkan masalah dengan mencari
data/keterangan, (5) menarik kesimpulan.
5.kelebihan dan kekurangan Model problem solving, yaitu:
Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan,
begitu pula dengan pembelajaran problem solving ini memiliki kelebihan dan
kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahan pada model pembelajaran
problrm solving menurut Shoimin (2014: 137-138), yaitu:
a. Kelebihan pada model problem solving
1. Dapat membuat peserta didik lebih menghayati kehidupan seharihari.
2. Dapat melatih dan membiasakan para peserta didik untuk
menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil.
3. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik secara
kreatif.
4. Peserta didiksudah mulai dilatih untuk memecahkan maslahnya.
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5. Melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan.
6. Berfikir dan bertindak kreatif.
7. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis.
8. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan.
9. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan.
b. Kelemahan pada model problem solving,yaitu:
1. Menentukan suatu masalah sesuai dengan tingkat kesulitan berfikir
peserta didik. Sangat memerlukan pengetahuan dan pengalaman serta
keterampilan pendidik.
2. Memerlukan waktu yang cukup banyak.
3. Mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan
menerima informasidari pendidik menjadi belajar dengan banyak
berfikir memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok, kadang
memerlukan berbagai sumber dan merupakan kesulitan tersendiri
bagi peserta didik.
Berdasarkan dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kelebihan
pada model problem solving adalah mengajak peserta didik untuk
berfikir, tidak hanya sekedar mendengarkan tetapi juga menganalisis
masalah, dan mencari solusi untuk memecahkan maslah. Adapun cara
untuk mengatasi kelemahan pada model problem solving dalam
pembelajaran diperlukan beberapa kriteria, yaitu:
1. Masalah yang diajukan untuk diselesaikan, carilah masalah yang
actual, sering terjadi.
2. Diusahakan melihat sesuatu masalah dari sudut lain, dalam arti
masalah itu harus diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
prior knowledge dan kemampuan peseta didik.
3. Menguraikan suatu masalah menjadi unsur-unsur sebab akibat, dan
pilihlah mana yang benar-benar cocok dengan keadaan peserta didik.
4. Cara menyelesaikan masalah, peserta didik bisa dibantu dengan
membuat model pohon masalah, atau memetakan masalah (problem
mapping) dan masing-masing dicairkan alternative penyelesainnya.

19
Pada dasarnya tujuan akhir pembelajaran adalah menghasilkan siswa
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah
yang dihadapi kelak dimasyarakat, untuk menghasilkan siswa yang memiliki
kompetensi yang handal dalam pemecahan masalah, maka diperlukan
serangkaian strategi pembelajaran pemecahan masalah ( problem solving ).
Berikut pendapat para ahli tentang pengertian metode pemecahan masalah:
1. Menurut Made Wena (2009;22) mengemukakan bahwa pemecahan
masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari
sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi
baru, jadi dengan menerapkan pembelajaran problem solving atau
pemecahan masalah siswa diharapkan setelah megetahui teori teori yang
dipelajari

dapat

digunakan untuk memecahkan masalah, dengan

memecahkan masalah siswa akan lebih diasah kemampuannya untuk
menerapkan teori teori yang dipelajari dalam pelajaran. Sebelum
memberikan pengertian tentang problem solving atau pemecahan masalah,
terlebih dahulu membahas tentang masalah atau problem.
2. Menurut Polya (dalam Hudojo, 2003: 150) terdapat dua macam masalah :
Masalah untuk menemukan, dapat teoritis atau praktis, abstrak, atau
konkret, termasuk teka-teki. Kita harus mencari variable masalah
tersebut,kemudian mencoba untuk mendapatkan, menghasilkan atau
mengkontruksi semua jenis obyek yang dapat dipergunakan untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Bagian utama dari masalah adalah
sebagai berikut.
a. Apakah yang dicari ?
b. Bagaimana data yang diketahui ?
c. Bagaimana syaratnya ?
Masalah untuk membuktikan adalah untuk membuktikan adalah untuk
menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah atau tidak keduaduanya. Kita harus menjawab pertanyaan : “Apakah pernyataan itu benar atau
salah?” bagaimana utama dari maslah jenis ini dari hipotesis dan konklusi dari
suatu teorema yang harus dibuktikan kebenarannya,
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Penyelesaian masalah merupakan proses dari menerima tantanagan dan
usaha usaha untuk menyelesaikannya sampai memperoleh penyelesaian.
Sedangkan pengajaran penyelesaian masalah merupakan tindakan guru dalam
mendorong siswa agar dapat menyelesaikan pertanyaan tersebut (sukoriyanto,
2001: 103). Made Wena (2009;52) mengemukakan bahwa “pemecahan
masalah merupakan suatu aktifitas kognitif dimana siswa tidak saja harus
dapat mengerjakan tetapi juga harus yakin bisa memecahkan”, di dalam
pemecahan masalah ada tiga aktifitas kognitif dalam memecahkan masalah
antara lain:
1. Penyajian masalah meliputi aktifitas memngingat konteks pengetahuan
sesuai dan melakukan identifikasi tujuan serta kondisi awal yang relevan
untuk masalah yang dihadapi.
2. Pencarian pemecahan masalah meliputi aktivitas penghalusan (penetapan)
tujuan dan pengembangan rencana tindakan untuk mencapai tujuan.
3. Penerapan solusi meliputi tindakan pelaksanaan rencana tindakan dan
mengevalusi hasilnya. (Made Wena,2009).
Strategi belajar mengajar penyelesaian masalah memberi tekanan pada
terselesainya suatu masalah secara bernalar. Pentingnya strategi belajar mengajar
ini karena belajar pada prinsipnya adalah suatu proses interaksi antara manusia
dengan lingkungan fungsi guru dalam kegiatan itu adalah memotivasi siswa agar
mau menerima tantangan dan membimbing siswa dalam proses pemecahan.
Masalah yang diberikan harus masalah yang pemecahannya terjangkau oleh
kemampuan siswa. Masalah diluar kemampuan siswa dapat menurunkan
motivasi belajar.
Aktifitas pembelajaran tidak hanya difokuskan pada upaya mendapatkan
pengetahuan sebanyak banyaknya melainkan juga menggunakan segenap
pengetahuan yang didapat untuk memecahkan masalah masalah yang
berhubungan dengan materi yang dipelajari, hal tersebut merupakan tujuan dari
diterapkan model pembelajaran problem solving. Siswa yang dapat mengerjakan
atau dapat memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru kepada siswa
dengan baik, maka siswa dianggap telah menguasai pelajaran dengan baik.

21
Selain itu tujuan lain diterapkan model pembelajaran problrm solving
antara lain sebagai berikut:
1. Menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
memecahkan masalah yang akan dihadapi kelak dimasyarakat. Para ahli
berpendapat bahwa “kemampuan pemecahan masalah dalam batas batas
tertentu dapat dibentuk dalam bidang studi dan disiplin ilmu yang
diajarkan”, suharsono dalam Made Wena (2009;53)
2. Menggunakan

pengetahuan

yang

didapat

untuk

memecahkan

permasalahan yang berhubungan dengan materi.
3. Siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan kemudian
menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya.
4. Potensi intelektual meningkat.
5. Siswa belajar bagaimana menemukan penemuan dengan melalui proses
melakukan penemuan,
4. Langkah-langkah pembelajaran problem solving
Adapun langkah-langkah yang harusdiperhatikanoleh guru dalam memberikan
pembelajaran problem solving yaitu sebagai berikut :
1. Siswa mengidentifikasi masalah
2. Siswa mendefenisikan masalah
3. Siswa mencari solusi
4. Siswa melaksanakan strategi
5. Siswa mengkaji kembali dan mengevaluasi pengaruh
6. Mempresentasikan hasil permasalahan
Sedangkan menurut Hudojo dan sutawijaya ( 2003 ), menjelaskan bahwa
langkah langkah yang diikuti dalam penyelesaian problem solving sebagai berikut :
1. Pemecahan terhadap masalah
2. Perencanaan penyelesaian masalah
3. Melaksanakan perencanaan
4. Melihat kembali penyelesaian
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Langkah langkah pemecahan masalah secara ilmiah sebagai berikut:
1. Menyadari adanya masalah
2. Memahami hakekat masalah dengan jelas
3. Mengajukan hipotesis
4. Mengumpulkan data
5. Analisis dan sintesis data
6. Mengambil kesimpulan
7. Mencoba menerapkan kesimpulan
8. Mengevaluasi seluruh proses pemecahan masalah (jhon Dewey dalam Abu
Ahmadi, 1992)
Hudojo dalam Sutawijaya (2003) menjelakan langkah langkah yang diikuti
dalam penyelesaian problem solving sebagai berikut :
1. Pemahaman terhadap masalah
2. Perencanaan pemecahan masalah
3. Melaksanakan perencanaan
4. Melihat penyelesaian
D. Mata Pelajaran IPA
Menurut Srini M.iskandar (2001:2) IPA adalah ilmu yang mempelajari
pristiwa-peristiwa yang terjadi dialam. IPA adalah suatu kumpulan
pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam (Margono
dkk, 1998 : 1)
IPA merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang aktif dan
dinamis tiada henti hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu
teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal
(Suyoso,1998: 23) dalam http://juhji-science-sd.blog.com/. Menurut Abdullah
(1998: 18) IPA adalah pengetahuan khusus yaitu dengan melakukan observasi,
ekspesimentasi, penyimpulan, penyusunan teori dan demikian seterusnya kait
mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu
tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan
kumpulan sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan
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pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip
saja, tetapi juga merupakan suatu peoses penemuan (Aulistiyorini, 2007: 39)
IPA dikatakan dapat terjadi dua unsur, hasil IPA dan cara kerja memperoleh
hasil itu. Hasil produk IPA berupa fakta-fakta seperti hukum-hukum,prinsipprinsip, klasifikasi, struktur dan lain sebagainya. Cara kerja memperoleh hassil
itu disebut proses IPA. Dalam proses IPA terkandung cara kerja, sikap dan
cara berfikir. Kemajuan IPA yang pesat disebabkan oleh proses ini. Dalam
memecahkan suatu masalah seorang ilmuwan sering berusaha mengambil
suatu masalah yangmemungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan,
IPA dapat dipandang dari segi produk, proses dan dari segi pengembangan
sikap. Artinya, belajar IPA memiliki dimensi proses, dimensi hasil (produk),
dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut bersifat
saling terkait. Ini berartti bahwa proses belajar mengajar IPA seharusnya
mengandung ketiga dimensi IPA tersebut.
1. IPA Sebagai Produk
IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis
IPA terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sisitematis
dalam bentuk buku teks IPA merupakan body of knowledge dari IPA. Buku
teks memang penting, tetapi ada sisi lain IPA yang tidak kalah pentingnya
yaitu dimensi “proses”, maksudnya proses mendapatkan ilmu itu sediri. Dalam
pengajaran IPA seorang guru dituntut untuk dapat mengajak anak didiknya
untuk memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Alam sekitar
merupakan sumber belajar yang paling otentik dan tidak akan habis
digunakan.
2. IPA Sebagai Proses
Adapun yang dimaksud dengan “proses” disini adalah proses
mendapatkan IPA. Kita mengetahui bahwa IPA disusun dan diperoleh melalui
metode ilmiah. Jadi yang dimaksud proses IPA tidak lain adalah metode
ilmiah. Untuk anak SD, metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan
berkesinambungan,

dengan

harapan

bahwa

padaakhirnya

akan

terbentukpanduan yang lebih utuh sehingga anak SD dapat melakukan
penelitian sedehana. Di samping itu, pengtahapannya disesuaikan dengan
tahapan suatu proses penelitian atau eksperimen, yakni, meliputi: (1)
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mengendalikan variabel; (2) klasifikasi; (3) interpetasi; (4) prediksi; (5)
hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7) merencanakan dan melaksanakan
penelitian; (8) inferensi; (9) aplikasi; dan (10) komunikasi.
Pada hakikatnya, pada proses mendapatkan IPA diperlukan sepuluh
keterampilan dasar. Oleh karena itu, jenis-jenis keterampilan dasar yang
diperlukan dalam mendapatkan IPA disebut juga “keterampilan proses”.
Untuk memahami sesuatu konsep, siswa tidak diberitahu oleh guru, tetapi guru
memberi peluang pada siswa untuk memperoleh dan menemukan konsep
melalui pengalaman siswa dengan mengembangkan keterampilan dasar
melalui percobaan dan membuat kesimpulan.
3. IPA sebagai Pemupukan Sikap
Makna “sikap” pada pengajaran IPA SD/MI dibatasi pengertiannya
pada “sikap ilmiah terhadap alam sekitar”. Beberapa ciri sikap ilmah itu
adalah:
a. Objektif terhadap fakta, artinya tidak dicampuri oleh perasaan senang atau
tidak senang.
b. Tidak tergesa ges dalam mengambil kesimpulan bila belum cukup data
yang menyokong kesimpulan itu.
c. Berhati terbuka, artinya mempertimbangkan pendapat atau penemuan
orang lain sekalipun pendapat atau penemuan itu bertentangan dengan
penemuannya sendiri.
d. Tidak mencampur adukkan fakta dengan pendapat.
e. Bersifat hati-hati.
f. Ingin menyelidiki. (Srini M.Iskandar 2001: 13-14).
Ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran di SD yang
dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep
yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman
melalui seragkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan
gagasan-gagasan. Pada prinsipnya, mempelajari IPA sebagai mencari tahu
dan cara mengerjakan atau melakukan dapat membantu siswa untuk
memahami alam sekitar secara mendalam. Dari pengertian diatas dapat
dipahami bahwa IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara
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sistematis untuk mengeuasai pengetahuan fakta-fakta, konsep-konsep,
prinsip-prinsip, proses penemuan dan sikap ilmiah.
Tujuan pembelajaran IPA
Pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut:
1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains,
teknologi, dan masyarakat.
2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah dan membuat keputusan.
3. Mengembangkan pengetahuandan pemahaman konsep-konsep sains yang
akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mengembangkan kesadaran tentang pesan dan pentngnya sains dalam
kehidupan sehari-hari.
5. Mengalihkan pengetahuan, keteramilan dan pemahaman kebidang
pengajaran lain.
6. Ikut serta dalam mememlihara, menjaga dan melestarikan lingkungan
alam.
7. Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan tuhan dialam semsta ini untuk
sipelajari (BSPN,2006:5)
Maksud dan tujuan tersebut adalah agar siswa memiliki
pengetahuan tentang gejala alam, berbagai jenis dan perangai lingkungan
melalui pengamatan agar siswa tidak buta akan pengetahuan dasar
mengenai IPA.
E. Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar menurut pendapat para ahli tentang pengertian Hasil Belajar :
1. Dimyati dalam Ranti (2007: 12) dalam http://one.indoskripsi.com adalah hasil
proses belajar dimana pelaku aktif dalam belajar adalah siswa dan pelaku aktif
dalam pembelajaran adalah guru.
2. Nana Sudjana ( 2005: 3 ) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa
setelah melalui proses pembelajaran. Demua perubahan dari proses belajar
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merupakan suatu hasil belajar dan mengakibatkan manusia berubah dalam
sikap dan tingkah lakuya.
3. Hamalik “2008” hasil belajar ialah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku
pada diri seseorang yang dapat di amati dan di ukur dalam bentuk
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan
sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik
sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu.
4. Mulyasa “2008” hasil belajar ialah prestasi belajar siswa secara keseluruhan
yang menjadi indicator konmpetensi dan derajat perubahan prilaku yang
bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswaperlu dinyatakan
sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang
mengacu pada pengalaman langsung.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan Hasil belajar siswa
adalah hasil yang dicapai oleh seorang siswa setelah melakukan suatu usaha
untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha tersebut dipengaruhi kondisi dan
situasi tertentu, yaitu pendidikan dan latihan dalam suatu jenjang pendidikan.
Pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan dengan tes dan evaluai.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai
siswa. Untuk melakukan evaluasi diperlukan adanya evaluasi yang objektif,
menyeluruh dan kesinambungan. Dalam sistem pendidikan nasional rumuskan
pendidikan, baik tujuan kurikulum maupun tujuan internasional menggunakan
klasifikasi hasil belajar dan Benjamin Bloom yang ranah kognitif, ranah
efektif dan ranah spikomoris (Nana Sudjana, 2005: 22).
1. Aspek Kognitif
Evaluasi aspek kognitif, mengukur pemahaman konsep yang terkait
dengan percobaan yang dilakukan aspek pengetahuan evaluasi dapat dilakukan
melalui tes tertulis yang relevan dengan materi pokok tersebut. Aspek Kognitif
dapat berupa pengetahuan dan keterampilan intelektual yang meliputi:
pengamatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Klasifikasi tujuan
kognitif oleh Bloom (1956) domain kognitif terdiri atas enam bagian sebagai
berikut:
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a. Ingatan/recall
Mengacu kepada kemampuan mengenal atau mengingat materi yang sudah
dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. Yang
penting adalah kemampuan mengingat keterangan dengan benar,
b. Pemahaman
Mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. Aspek ini satu
tingkat diatas pengetahuan dan merupakan tingkat berfikir yang rendah.
c. Penerapan
Mengacu kepada kemampuan menggunkan atau menerpkan meteri yang
sudah dipelajari pada stuasi yang baru dan menyangkut penggunaan
aturan, prisip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berfikir yang
lebih tinggi dari pada pemahaman.
d. Analisis
Mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponenkomponen atau factor peyebab dan mampu memahami hubungan di antara
bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga struktur dan aturannya
dapat mudah dimengerti. Analisis merupakan tingkat kemampuan berfikir
yang lebih tinggi daripada aspek pemahaman maupun penerapan.
e. Sintesis
Mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponenkomponen, sehingga membentuk suatu pola struktur dan bentuk baru.
Aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sintesis merupakan
kemampuan tingkat berfikir yang lebih tinggi daripada kemampuan
sebelumnya.
f. Evaluasi
Mengacu pada kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai
materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan
berfikir yang tinggi.
2. Aspek Afektif
Evaluasi aspek afektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat
penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. Evaluasi aspek afektif dalam
hal ini digunakan untuk penilaian kecakapan hidup meliputi kesadaran diri,
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kecakapan berfikir rasional, kecakapan social, dan kecakapan akadenis. Aspek
ini belum ada patokan yang pasti dalam penilaiannya. Klasifikasi tujuan
afektif terbagi dalam lima kategori sebagai berikut:
a. Penerimaan
Mengacu pada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan dan
memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan
tingkat hasil belajar yang terendah dalam domain afektif.
b. Pemberian respon
Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi tersangkut
secara aktif, menjadi peserta, dan tertarik.
c. Penilaian
Mengacu pada nilai atau pentignya kita menterikatkan diri pada objek atau
kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau
tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi
sikap dan apresiasi.
d. Pengorganisasian
Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat
lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal membentuk
suatu nilai yang internal, mencakup tingkah laku yang tercermindalam
falsafah hidup.
e. Karakterisasi
Mengacu pada karakter dan gaya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat
berkembang dengan teratur sehingga, tingkah laku menjadi lebih konsisten
dan mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini bisa ada hubungannya
dengan ketentuan pribadi, social, dan emosi siswa.
3. Aspek Psikomotor
Pengukuran keberhasilan pada aspek psikomotor ditunjukkan pada
keterampilan dalam merangkai alat keterampilan kerja dan ketelitian dalam
mendapatkan hasil. Evaluasi dalam aspek keterampilan yang dimiliki oleh
siswa bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa mengetahui teknik
pratikum. Aspek ini menitikberatkan pada unjuk kerja siswa. Klasifikasi
tujuan psikomotor terbagi dalam lima kategori sebagi berikut:
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a. Peniruan
Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Mulai memberikam respon
serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan kontro otot-otot
syaraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak
sempurna.
b. Manipulasi
Menekankan

perkembangan

kemampuan

mengikuti

pengarahan,

penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan
melalui latihan. Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut
petunjuk-petunjuk tidak hanya meniru tingkah laku saja.
c. Ketetapan
Memerlukan kecematan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam
penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahaan
lebih dibatasi sampai pada tingkat minimum.
d. Artikulasi
Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan
yang tepat dengan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal
diantara gerakan-gerakan yang berbeda.
e. Pengalamiahan
Menuntut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit
mengeluarkan energy fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara
rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam
domain psikomotorik. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil
belajar. Di antara tiga ranah itu, ranah kognitiflah yang banyak di nilai
oleh guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa
dalam menguasai isi bahan pengajaran.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian
Tindakan Kelas (classroom Action Research). Menurut Suharsimi Arikunto
(2010:130) “Bahwa yang dimaksud dengan penelitian kelas adalah suatu
pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam
kelas”,
Berikut konsep inti PTK menurut para Ahli
1. Kurt Lewin (1990)ialah bahwa dalam suatu siklus terdiri dari empat langkah,
yaitu:
1) Perencanaan (planning)
2) Aksi atau tindakan (acting)

3) Observasi (observing), dan
4) Refkeksi (reflecting)

Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan sebuah siklus atau
kegiatan berulang. Siklus inilah yang sebetulnya menjadi salah satu ciri utama dari
penelitian tindakan kelas. Hubungan komponen tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut :
Rencana
Tindakan

Pelaksanaan
Tindakan
Siklus I

Refleksi

Observasi

Rencana Tindakan
Yang Direvisi

Pelaksanaan
Tindakan
Siklus II

Refleksi

Observasi

Rencana Tindakan
Yang Direvisi

Pelaksanaan
Tindakan
Siklus III

Refleksi

Observasi
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Gambar III. I Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan kelas (Suharsimi Arikunto,
2010:13)
2. Model Kemmis dan Mc Taggart
Menurut Kemmis dan Mcc Taggart (dalam Arikunto, 2006:97) Alur
penelitian itu terdiri dari empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun model tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :

Perencanaan I

Refleksi I

SIKLUS I

Pelaksanaan I

Siklus I

Pengamatan I

Perencanaan II

Refleksi II

SIKLUS II

Pelaksanaan II

Pengamatan II

Perencanaan
--Refleksi III

SIKLUS III

Pelaksanaan III

Pengamatan III

Dst

Gambar. model PTK oleh Kemmis dan Mc Taggart
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3. Model Elliot (1991)
Model ini diperkenalkan dan dikembangkan pleh Elliot. Elliot adalah
seorang pendukung gerakan “guru sebagai peneliti”. Beliau selalu berusaha
mencari cara-cara baru untuk mengembangkan jaringan penelitian. Tindakan
dan berhubungan dengan pusat-pusat jaringan penelitian yang lain. Elliot dan
delman bekerja bersama-sama dengan guru di kelas, bukan hanya sebagai
pengamat, tetapi mereka sebagai kalaborator atau teman sejawat guru. Melalui
partisipasi semacam ini, mereka membantu guru mengadopsi suatu
pendekatan penelitian untuk pekerjaannya. Elliot setuju dengan ide dasar
langkah-langkah tindakan refleksi yang terus bergulir dan kemudian menjadi
suatu siklus seperti yang dikembangkan Kemmis. Namun, skema langkahlangkahnya lebih rinci da berpeluang untuk lebih mudah diubah sehingga
sebenarnya dia telah membuat suatu diagram yang lebih baik.
Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami langkahlangkah yang ada di dalam model PTK yang dikembangkan oleh Ebbut, Elliot
dan Kemis. Bila guru akan menerapkan atau mengadopsi untuk penelitian
tindakan kelas dalam praktik dikelasnya, guru harus memahami betul apa yang
dimaksud oleh masing-masing penulis. Di samping itu, guru atau peneliti
harus mengetahui penggunnaan data dan keterbatasan skema-skema tersebut
bila diperaktikan dalam penelitian tindakan. Beberapa keterbatasan langkahlangkah di dalam model PTK ini antara lain :
1) Adanya gerakan yang mulai menjauh dari gerakan ajaran Lewin semula
2) Skema-skema kelihatannya rapuh dan membingungkan
3) Skema-skema tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan hal-hal baru yang
menjadi fokusutamanya, dan
4) Skema tersebut tidak begitu saja cocok untuk diikuti.
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IDE UTAMA

Amendel General Ide

Peninjauan

Peninjauan

Revisi Rencana
penyuluhan

Rencana
penyuluhan

Rencana
Tindakan

Tindakan II dst

Tindakan I

Tindakan II dst

Atau

Monitor dan
Peninjauan

atau

Tindakan II dst

Gambar PTK Model Elliot

atau
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B. Setting dan Subjek Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri No.166/VII
Guruh Baru I kec.Mandi Angin kab.Sarolangun. sebagai subyek dalam
penelitian ini adalah kelas IV semester II tahun ajaran 2017/2018. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan januari 2018. Penelitian ini dilakukan kepada
kelas IV dengan jumlah 30 siswa, mengacu pada tingkat pemahaman dan hasil
belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Sehingga diharapkan
dengan menerapkan metode problem solving ini dapat meningkatkan hasil
belajar siswa di kelas tersebut. dalam penelitian ini dilakukan kaloborasi
dengan guru bidang studi ilmu Pengetahuan Alam yang mengajar di kelas IV
tersebut.
Aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1.

Deskripsi aktivitas siswa selama proses pembelajaran secara klasikal yang
meliputi visual activities (kemampuan dlam memperhatikan), listening
activites (kemampuan mendengar),

motor activities (kemampuan

menyatakan/ menyampaikan sesuatu) dan secara kelompok dalam
melakukan pembelajaran.
2.

Peningkatan hasil belajar siswa untuk ranah kognitif yang ditunjukkan
oleh nilai angket yang diberikan setiap siklus.

3.

Peranan pembelajaran problem solving sebagai metode pembelajaran.

C. Prosedur Umum Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) menurut
Jamal Ma’mur Asmani (2011 : 54) “Tujuan utama dari penelitian tindakan
kelas adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan professional guru
dalam menangani proses pembelajaran”.
Tindakan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menerapkan
pembelajaran dengan metode problem solving di kelas IV, pada pelaksnaan
tindakan ini yang diamati adalah perubahan yang terjadi setelah proses
pembelajaran dengan menerapkan metode ini dilakukan, maka dilihat
perubahan yang terjadi pada hasil yang didapat oleh siswa. Jika perubahan
sudah tampak dan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan maka ditetapkan
apakah peneliti ini sudah memenuhi syarat untuk dihentikan.
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Arikunto (2013) mengatakan “bahwa ada beberapa ahli yang
mengemukakan rancangan penelitian tindakan kelas terdiri dari rangkaian
yang dilakukan secara berulang”. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga
siklus, yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III. Pada setiap siklus terdiri dari
empat kompoen, komponen-komponen yang dimaksud yaitu diawali dengan
perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), refleksi
(reflecting), dan begitu seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang
diharapkan tercapai. Untuk lebih jelas, prosedur pelaksnaan peneliitian ini
dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Siklus I
a. Perencanaan
Pada tahapan ini peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu
mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat scenario
pembelajaran yang merupakan fakta yang terjadi selama proses tindakan
langsung. Kegiatan pada tahap ini meliputi;
1) Membuat rencana pembelajaran
2) Mempersiapkan media pendukung yang diperlukan sesuai perencanaan
pelaksanakan pembelajaran.
3) Mempersiapkan lembar observasi
4) Menyiapkan modul pratikum siswa setiap siklus
b. Pelaksanaan tindakan
Tahapan pelaksanaan merupakan pelaksanaan pembelajaran yang telah
disiapkan pada tahap perencanaan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Berikut tahap pelaksanaan yang dilakukanoleh peneliti yaitu;
Melakukan tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran dengan metode
problem solving yaitu:
1) Guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan tata tertib pembelajaran
serta membagikan 5 kartu penghargaan kepada siswa. Diharapkan siswa
dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.
2) Guru membantu siswa
menggunakan

bahan

dalam

yang

pelaksanaan pembelajaran dengan

relevan

untuk

mengatur

berjalannya

pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa disiplin menggunakan waktu
dalam pembelaran.
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3) Guru memberikan kertas sobek serta selotip. Dengan tujuan agar siswa
mengerti bahwa sesuatu yang rusak dapat diperbaiki.
c. Pengamatan/ observasi
Pengamatan tentang pengambilan dan penafsirandata mengenai proses
dari penggunaan metode pembelajaran problem solving. Pada tahap ini
kegiatan yang dilakukan adalah mencatat segala peristiwa dan kejadian yang
terjadi selama pelaksanaan tindakan menggunakan lembar observasi.
d. Refleksi
Suyadi (2010: 64)” Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan
kembali apa yang telah dilakukan”.
Hasil yang diperoleh baik kuantitatif (nilai tes) maupun kualitatif
dianalisis untuk mengetahui hambatan hambatan dalam melaksanakan
tindakan. Setelah hal-hal tersebut diketahui, langkah selanjutnya adalah
melakukan refleksi tentang berhasil tidaknya tindakan yang dilakukan.
Kemudian hasil refleksi ini dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan
tindakan pada siklus berikutnya.
2. Siklus II
Seperti halnya siklus pertama, siklus keduapun terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan (observasi) danrefleksi.
a. Tahapan Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi
pada siklus pertama.
b. Tahapan Pelaksanaan
Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pelaksanaan
pembelajaran hasil refleksi pada siklus pertama dengan menggunakan metode
pembelajaran problem solving.
c. Pengamatan (observasi)
Peneliti melakukan pengamatan terhadap hasil belajar siswa dalam
proses belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran problem
solving.
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d. Refleksi
Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan
apabila pada siklus kedua ini sudah tercapai hasil yang diinginkan maka tidak
akan dilanjutkan pada siklus berikutnya dan apabila belum berhasil maka akan
dilanjutkan pada siklus III dengan tahapan yang sama pada siklus I dan siklus
II.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan dalam PTK ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi
“observasi atau pengamatan adalah proses pengumpulan data
dalampenelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian.”
Dalam penelitian ini digunakan observasi untuk mengetahui hasil
belajar siswa dalam proses pembelajaran yang telah diajarkan dengan
menggunakaan metode pembelajaran problem solving. Kisi-kisi dan lembar
observasi dapat dilihat pada lampiran.
b. Dokumentasi
“Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi kegiatan
pembelajaran sains dengan menggunakan metode pembelajaran problem
solving berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan PTK dari awal pembelajaran
sampaiakhir pembelajaran, hasil dokumentasi dapat dillihat pada lembar
lampiran.
2. Instrumen pengumpulan Data
Instrument yang digunakan dalam PTK ini adalah sebagai berikut:
a. Lembar Observasi
Ada dua lembar observasi yang disiapkan peneliti sebagai berikut:
1) Lembar observasi aktivitas guru (peneliti) yang digunakan setiap siklus,
seperti RPP dan materi pembelajaran IPA. Kemudian yang menjadi
observer adalah guru IPA SD Negeri No.166/VII Guruh Baru I kec.Mandi
Angin. Observer mengisi lembar observasi dengan memberikan tanda
ceklis

(√)

apabila

peneliti

melakukan

tindakan

sesuai

dengan
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keterlaksanaan aktifitas yang diamati pada lembar observasi. Lembar
observasi guru dapat dilihat pada lampiran.
2) Lembar observasi aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar
berlangsung, yang menjadi observer adalah guru IPA SD Negeri
No.166/VII Guruh Baru I kec.Mandi Angin. Observer mengisi lembar
observasi memberi tanda ceklis (√) apabila melihat siswa dapatdilihat pada
lampiran.
E. Teknik Analisis Data
Suatu data yang telah dikumpulkan dalam penelitian akan menjadi
tidak bermakna apabila tidak dianalisi yakni diolah dan diinterprestasikan.
Menurut Wina Sanjaya (2006 : 59) “Analisis data adalah suatu proses
mengolah

dan

menginteprestasikan

data

dengan

tujuan

untuk

mendudukkanberbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki
makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian”.
Analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari tes pada tiap siklus.
Analisis tes hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui penguasaan siswa
terhadap materi pembelajaran dan untuk mengetahui pemahaman konsep oleh
siswa. Penguasaaan materi pelajaran dapat dilihat dari nilai yang diperoleh
siswa tiap siklus.
Setelah selesai penelitian ini, maka data yang diperoleh terlebih dahulu
diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisis dengan
teknik :
1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai “..proses pemilihan, pemusatan,
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data
kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.” Miles dan
Huberman (1992:16). Mengenai metode pembelajaran problem solving dalam
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN No. 166/VII Guruh Baru I
kec. Mandi Angin yang diambil melalaui hasil angket, tes dan observasi
kemudian di analisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
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membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga
bisa disajikan.
2. Penyajian Data
Penyajian data sebagai “sekumpulan data/informasi tersusun yang
memberikan kemungkinana adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.” Miles dan Huberman(1992:17). Penyajian data mengenai metode
pembelajaran problem solving dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas
IV SDN No.166/IV Guruh Baru I kec. Mandi Angin yang telah direduksi
melalaui bab-bab yang sudah tersedia.
Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari
pelaksanaan siklus penelitian dianalisis secara deskriptif untuk melihat
kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Data deskriptif
dianalisis menggunakan statistik deskriptif sederhana dengan menyimpulkan
lebih mendasar pada nilai rata-rata atau persentase amatan. Setelah itu data
kuantitatif dikonsultasikan dengan data kualitatif dan setiap analisis diwakili
oleh momen refleksipada penelitian tindakan.
Pada data kualitatif yang merupakan hasil observasi aktifitas siswa
dapat dihitung melalui:
Persentase respon siswa =

× 100%

Dimana A = Proporsi siswa yang memilih ( aktif )
B = Jumlah siswa ( keseluruhan )(Trianto.2011:52)
Dengan penilaian:
0 - 19

= Tidak Aktif

20 - 59 = kurang Aktif
60 – 69

= cukup Aktif

70 – 79

= Aktif
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80 – 100

= Aktif Sekali

Sedangkan hasil observasi aktivitas guru diberikan nilai sebagai berikut:
1 = Kurang Baik
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Baik Sekali (Trianti, 2011: 58)
Data kuantitatif merupakan proses perhitungan hasil belajar siswa pada
masing-masing siklus yag dilakukan dengan perhitungan yang dikemukakan
oleh Asep Jihat dan Abdul Haris ( 2008:166 )

x 100%

Skor =

Keterangan :
B = jumlah butiran jawaban dengan benar
Nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung menggunakan rumus :

x
keterangan :

x

= Nilai rata-rata

∑x

= Jumlah semua nilai siswa

∑n

= Jumlah siswa

Nilai ketuntasan hasil belajar siswa dapat dihitung menggunakan :
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P=∑(siswa yang tuntas belajar)x100%
∑ ( siswa yang tuntas belajar), dengan penelitian :
0 – 20 = Sangat Rendah
21 -24 = Rendah
41 – 60 = Cukup Tinggi
61 – 80 = Tinggi
81- 100 = Sangat Tinggi

3. Verifikasi/penarikan kesimpulan
Hasil belajar siswa adalah hasil yang dicapai oleh seorang siswa setelah
melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha tersebut
dipengaruhi kondisi dan situasi tertentu, yaitu pendidikan dan latihan dalam
suatu jenjang pendidikan. Pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan dengan
tes dan evaluai.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa.
Untuk melakukan evaluasi diperlukan adanya evaluasi yang objektif,
menyeluruh dan kesinambungan. Dalam sistem pendidikan nasional rumuskan
pendidikan, baik tujuan kurikulum maupun tujuan internasional menggunakan
klasifikasi hasil belajar dan Benjamin Bloom yang ranah kognitif, ranah
efektif dan ranah spikomoris (Nana Sudjana, 2005: 22).
Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.
Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian dalam pikiran
penganalisis dengan menulis suatu tinjauan ulang pada catatan.” Miles dan
Huberman(1992:19). Hasil penyajian data bisa diambil kesimpulan tentang
temuan lapangan mengenai metode pembelajaran problem solving dalam
meningkatkan hasil belajar sains siswa kelas IV SDN No. 166/VII Guruh Baru

42
I Kec. Mandi Angin dan menyesuaikan dengan teori yang telah disusun
sebelum penelitian dilakukan.
4. Jadwal penelitian
Pada dasarnya rencana ataupun perencanaan itu adalah sederetan
petunjuk yang telah disusun secara logis dan juga secara sistematis. Maka
perencanaan penelitian merupakan sebuah gambaran mengenai sesuatu
tujuan maupun cara-cara untuk mencapainya. Jadi setidaknya dalam rencana

penelitian itu dapat disimpulkan harus memuat penetapan atau perumusan
mengenai: latar belakang suatu penelitian, kecenderungan yang tengah
berlaku, anggapan dasar, prakiraan jawaban (berupa hipotesis), tujuan dari
penelitian tersebut, sasaran dari penelitian tersebut dan cara untuk mencapai
tujuan tersebut. Jadwal dan kegiatan penelitian ini disusun bertujuan untuk
menjadi pedoman dalam melakukan langkah-langkah penelitian. Adapun
jadwal dan kegiatan penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3:Jadwal Penelitian
BULAN/MINGGU
Jenis Kegiatan

No

1

Penelitian

Pembuatan Proposal
PTK

I

II

III

IV

V

VI

april

oktober

februari

maret

april

mei

2016

2016

2018

2019

2019

2019

1

2

X

X

3

4

X

x

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

x

x

3

4

1

2

x

X

3

4

x

x

1

2

x

X

x

x

VII
Nopember
2016

3

4

x

X

Pengajuan proposal
2

dan

penunjukkan

dosen pembimbing

3

Konsultasi

Seminar
4

dan

perbaikan proposal

x

X

proposal

dan perbaikan hasil

x

seminar

5

6

Pengesahan

judul

dan izin riset
Pengumpulan

dan

penyusunan data

7

Pelaksanaan siklus I

8

Pelaksanaan siklus II

9

10

11

Pelaksanaan

siklus

III
Analisisdan
penyusunan draf
Penyempurnaan dan
penggandaan

x
X

x

1

2

3

4
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdiriannya Sekolah Dasar Negeri 166/VII Guruh Baru 1 kec.Mandi
Angin kab.Sarolangun
SD Negeri No.166/VII Guruh Baru 1 ialah salah satu lembaga pendidikan
tingkat dasar yang telah ada di Desa Guruh Baru 1 kec.Mandiangin Kab.Sarolangun
yaitu berupa sekolah yang didirikan pada tahun 2003 yang dipimpin oleh H. Aziadi,
serta inisiatif masyarakat sekitar maka berdirilah sekolah tersebut yang dipimpin oleh
seorang kepala sekolah pada waktu itu dipegang oleh bapak Afrizal S.Pd dan sekarang
dipimpin oleh seorang kepala Sekolah yaitu Nurlina S.Pd
Tujuan didirikannya SDN 166/VII Guruh Baru 1 ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Guruh Baru 1 dan pada
masyarakat secara umum. Dalam rangka ikut serta mewujudkan program
pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Profil Sekolah Dasar Negeri
166/VII Guruh Baru 1 kec.mandiangin kab.sarolangun
a. Nama

: SDN 166/VII Guruh Baru 1

b. Nomor Statistik

: 10503821

c. Alamat Sekolah

: Guruh Baru 1 mandiangin

d. Status Sekoalah

: Negeri

e. Luas Lahan/Tanah

: 7,500 m2

f. Luas tanah yang dibangun

: 600 m2

g. Luas lapangan/olah raga

: 3750 m2

h. Luas kebun sekolah

: 1200 m2

i. Luas untuk membangun

: 1500 m2

j. Status Kepemilikan

: Milik Sendiri

k. Sudah bersetifikat

: Sudah

l. Belum bersetifikat

:-

m. Tahun didirikan

: 2003

n. Nama Kepala Sekolah

: Nurlina,S.Pd

o. Nip

: 196712312005011078

p. Telepon

:-
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q. Tanggal SK pengangkatan

: 12 Juni 2005

r. Terakreditasi

:B

2. Tata Letak sekolah
Sekolah Dasar Negeri 166/VII sangat strategis dan agak jauh dari rumahrumah penduduk dengan batasan sebagai berikut:
a. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga
b. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dinas sekolah
c. Sebelah Utara berbatasan rumah penduduk Desa jati baru,
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga.
3. Visi dan Misi SD Negeri 166/VII Guruh Baru 1
a. Visi: Mewujudkan Siswa-siswi yang bertaqwa serta berakhlakul mulia,
cerdas,rajin terampil giat dan sungguh-sungguh berguna bagi agama dan bangsa.
b. Misi
1) Menanamkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik
2) Mencetak siswa yang berakhlak mulia
3) Mencetak siswa yang cerdas dan terampil dalam segala bidang
4) Mencetak siswa yang penuh pada peraturan agama, orang tua, guru dan
Negara
4. Kurikulum sekolah SD Negeri 166/VII
Kurikulum SD N 166/VII masih menggunakan kurikulum 2013 (k 13) dan
kurikulum 2006

(KTSP). Kurikulum 2013 k13 merupakan kurikulum tetap

diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 ktsp .kurikulum K13
memiliki empat aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek
sikap dan prilaku. Pada tahun ajaran 2013/2014 tepatnya sekitar pertengahan tahun
2013 yakni pada kelas I dan IV untuk tingkat SD. Sedangkan pada tahun 2014
kurikulum K13 sudah diterapkandi kelas I,II,IV dan V untuk SD sedangkan untuk
SMP kelas VII dan VIII dan jenjang SMA kelas X dan XI.
Kurikulum 2006 (KTSP) merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk
mewujudkan sekolah yang efektif, produktif dan berprestasi. KTSP merupakan salah
satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan
satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai potensi, ketentuan, dan
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kebutuhan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut SD 166/VII Guruh Baru1
mandiangin kelas I,II,IV ,V menggunakan 2013 (k13). Sedangkan kelas IV dan VI
menggunakan kurikulum 2006 (KTSP).
Sebagaimana layaknya suatu organisasi baik dibawah naungan pemerintah
maupu swasta terdapat suatu badan kepengurusan, karena sangat berperan dalam
setiap lembaga pendidikan untuk menciptakan segala tujuan dan perencanaan
maupun masalah pendidikan Upaya ini dimaksud agar terciptanya kerjasama yang
baik, tujuan organisasi itu harus disusun sebagaimana tata laksana yang dapat
dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing baik tujuan yang dikelola secara
teratur dan saling membantu mendukung kelancaran pendidikan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:
Struktur Organisasi
SD Negeri No. 166/VII Guruh Baru 1 kec. Mandiangin Kab.Sarolangun
Kepala sekolah

Roulina Saragih,S.Pd.SD

Komite Sekolah
Lukman.A.Ma.Pd

Wakil kepala
Tarmizi

Bendahara
Sesi sesiani.A.Md

Wali Kelas I

Wali Kelas II

Usuludin.A.Ma.Pd,S.Pd

Suwartini.A.M
a.P

Wali Kelas III
III
Rokhimi.S.Pd,I

Wali Kelas IV
Mardiah.A.Ma.Pd,S.Pd

Wali Kelas V
V
Zuryani

Wali Kelas VI
Nurhasanah .S.Pd.I
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5. Kondisi sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan factor yang secara langsung maupun tidak
langsung, ikut menentukan kelancaran kegiatan pendidikan dan memudahkan
tercapainya tujuan pendidikan. Didalam melaksanakan pendidikan pembelajaran,
sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang penting. Keadaan sarana dan
prasarana Madrasah Persiapan Negeri, untuk lebih jelasnya lihat pada Tabel berikut:

Tabel. 5: Kondisi Sarana dan Prasarana
NO

Jenis sarana/prasarana

Jumlah

Keterangan

1

Ruang Belajar

8 Buah

Baik

2

Kantor Guru

1 Buha

Baik

3

Kursi Siswa

160 Unit

Baik

4

Meja Siswa

80 Unit

Baik

5

Papan tulis

9 Unit

1 Tidak baik

6

Lemari Buku

2 Uniit

Baik

7

Computer

1 Set

Baik

8

Kursi tTamu

1 Set

Baik

9

Pengeras Suara

1 Unit

Baik

10 Ruang Kamar Mandi/WC

2 Unit

Baik

11 Lampu PLN

1 Unit

Baik

12 Sumur

1 Unit

Baik

9 Pasang

Baik

14 Gambar Burung Garuda

4 buah

Baik

15 Sapu kelas

11 buah

Baik

16 Tong sampah

9 buah

Baik

17 Penghapus

8 buah

Baik

18 Buku Pelajar Pokok

125 buah

Baik

19 Buku Pelajaran Pelengkap

30 buah

Baik

20 Buku Bacaan

100 buah

Baik

21 Buku Cerita

100 buah

Baik

13 Gambar Presiden dan Wakil
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6. Keadaan Guru dan Siswa

1. Keadaan Guru
Secara sosial keadaan guru di Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri dapat
digolongkan dengan baik dan berkualitas. Hal ini disebabkan sebagaian besar guruguru dan pegawai tergolong senior dan telah mengelesaikan perguruan tinggi baik
PGA,SGO.D2,dan S1. Jumlah guru di Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri Teluk
Rendah sebanyak 9 orang.
Tabel 6: Keadaan Guru dan Pegawai
NO
1

Nama

Roulina Saragih,S.Pd.SD
NIP.196711291995032001

2

Tarmizi
NIP.196510152511011003

3

Lukman.A.Ma.Pd
NIP.196502051989011003

4

Mardiah.A.Ma.Pd,S.P.d
NIP.196910201992032006

5

Ushuludin.A.Ma.Pd,S.Pd
NIP.197102252005201181

6

Nur Hasanah.S.Pd.I
NIP.197403182007012002

7

Rokhimi.S,Pd.I
NIP.197909072007010220

8

Suwartini.A.Ma.Pd
NIP.198202172005201177

9

Yusnidar .S.Pd
NIP.196909061991032002

Jabatan
Kepala sekolah

Pendidikan Terakhir
Tingkat

Jurusan

Tahun

S1

GK

1987

Guru

SGO

Olah Raga

1987

Guru

D2

Olah Raga

1997

Guru

S1

GK

2007

Guru

S1

GK

1997

Guru

S1

PAI

2012

Guru

S1

PAI

2004

Guru

D2

GK

2004

Guru

S 1

GK

2015

SD

Tentang pelajaran di SD Negeri 166/VII merupakan tentang edukatif yang
berlangsung berhadapan dengan siswa yang mempunyai tugas utama yaitu mendidik,
memberikan ilmu , dan sebagai orang tua siswa di sekolah. Oleh karena itu.guru harus
mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang mendidik dan mencetak siswa agar
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tujuan dapat terlaksana dengan baik. Guru mempunyai peran yang sangat penting
dalam keberhasilan siswanya, bertanggung jawab dalam proses pembelajaran di
sekolah guru mengajar tergantung kepada tugas dan tanggung jawab yang telah
diberikan.
2. Keadaan Siswa
Siswa adalah objek pendidikan yang dididik, diarahkan,dan diberi macammacam ilmu pengetahuan. Tanpa adanya siswa tentu pembelajaran tidak akan
terlaksan. Siswa yang mengukuti kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran
2018/2019 dapat dilihat di tebel dibawah ini:
Tabel 7: Keadaan Siswa
Kelas

Rombongan

Jumlah Siswa

Belajar
1

1

30

2

1

25

3

1

29

4

1

25

5

1

27

6

1

19

Jumlah

155

B. Temuan Penelitian
Sesuai dengan prosedur penelitian yang telah dirancang pada bab
sebelumnya, bahwa pelaksanasaan penelitian ini dilaksakan dalam tiga siklus, kedua
dan ketiga hal ini dilakukan sesuai dengan sub bab yang ada pada materi pelajaran
ipa, yaitu tentang pokok bahasan’’Energi Bunyi”dengan sub pokok bahasan, yaitu:
1. Menjelaskan tentang pengertian Energi Bunyi.
2. Macam-macam Energi Bunyi.
3. Apa saja benda yang dapat menghasilkan bunyi
Dalam setiap penemuan dibahas satu pokok bahasan yang langsung
diperagakan oleh masing-masing siswa agar materi yang diajarkan benar-benar
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dikuasai baik dari sapek kognitif, afektif dan psikomotoriknya, hal ini sesuai dengan
tagihan yang dikehendak oleh mata pelajaran. Langkah-langkah penelitian tindakan
kelas ini terurai secara rinci, di bawah ini :

C. Pembahasan
1. Siklus Pertama
a. Perencanaan Tindakan
Perencanaan tindakan yang dilakukan paada siklus I peneliti menganalisis
Standar Kompetensi(SK), kopetensi Dasar (KD), pada siklus I ini materi yang
diajarkan adalaha dari materi yang telah diajarkan sebelumnya, yaitu Sub Pokok
Bahasan’’ Energi Bunyi”.

Tabel 8:Jadwal Perencanaan Siklus I
No

Hari / tanggal

Pertemuan

Materi

1

Selasa 09 April 2019

Pertemuan

Energi bunyi

2

Kamis 18 April 2019

Pertemuan

3

Selasa 22 April 2019

Pertemuan

Pengertian Energi
Bunyi
Uji kompetensi

b. Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I (pertama)
terdiri dari 3 kali pertemuan, pertemuan pertama, kedua dan tiga. Dalam
pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan,
observasi, dan releksi
1) Kegiatan Awal
a) Membuka pelajaran
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran
c) Memberikan prites
2) Kegiatan Inti
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a) Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa tentang
pengertian Energi Bunyi.
b) Guru menguraikan materi ajar dengan menggunakan metode ceramah
sebagai pengantar
c) Mempersilahkan siswa mendiskusikan bagaimana memahami tentang Bunyi
d) Mempersilahkan siswa untuk menjelaskan bagaimana energy bunyi bisa
dapat di dengar
e) Guru merespon tata cara siswa berdiskusi di depan kelas
3) Kegiatan Akhir
a) Bersama-sama siswa menyimpulkan tentang materi energy Bunyi
b) Umpan balik, dengan pemberian evaluasi dan ulasan mengenai proses
pembelajaran berlansung
c) Tindak lanjut, dengan memberikan informasi tentang

kelanjuatan

pembahasan materi pada petemuan berikutnya.
c. Observasi Siklus I
1) Hasil observasi aktivitas siswa
Untuk mengetahui hasil belajar pada siklus I dapat dikihat berdasarkan
pengamatan guru terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus I diperoleh hasil sebagai
berikut :
Tabel 9: Data Aktivitas Siswa pada Siklus I
Jlh
siswa

NO

Aktivitas yang diamati

%

I
1

Pendahuluan
Siswa memasuki kelas tepat waktu

13

100

2

Siswa duduk rapi dan berdoa sebelum pelajaran dimulai

13

100

3

Siswa berpartisipasi dalam merespon dan menjawab pertanyaan yang

12

92

10

78

9

69

13

100

diberikan oleh guru dalam appresiasi
4

Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang indikator dan tujuan
pembelajaran

II

Kegiatan Inti

1

Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang strategi pembelajaran
yang akan dipraktekan

2

Siswa membaca materi ajaran yang ada dalam buku paket
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3

Siswa mengungkapkan materi inti dari hasil baca buku paket

12

92

4

Siswa merespo tagihan guru untuk mempraktek tata cara zakat fitrah

6

46

5

Siswa menyebutkan macam-macam zakat secara individual

10

78

III

Kegiatan Penutup

1

Siswa memperhatikan kesimpulan yang disampaikan guru

10

78

2

Siswa mencatat tugas dan memperhatikan system pembelajaran pada

12

92

13

100

pertemuan berikutnya
3

Siswa menjawab soal pos tes secara lisan

Dari Tabel 8 diatas diperoleh gambaran aktivitas belajar siswa maksimal, hal
terlihat dari presentase keaktifan siswa. Dari 12 indikator yang menjadi
sasaran penyamatan, ada empat yang mencapai 100%, tiga indikator 92%, tiga
indikator 86%, satu indikator 69% dan indikator yang terendah ada pada inti
penelitian yaitu indikator empat pada bagian dua tentang materi Energi Bunyi,
yaitu hanya enam siswa yang mau dan mampu mendiskusikan bagaimana
tentang Energi Bunyi atau sekitar, 48 % Hal menunjukan bahwa tingkat
keaktifan siswa dalam pelajar masih rendah.
2) Hasil observasi aktivitas guru
Berdasarkan

observasi

aktivitas

guru

selama

dalam

proses

pembelajaran berlangsung, secara keseluruhan aktivitas guru dalam mengajar
belum optimal, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 10: Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus I
No

Tingkat Pengamatan

Hasil diamati

1

2

3

4

Pendahuluan
1

Guru

memasuki

kelas

tepat

waktu

dan



mengucap salam
2

Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti
pelajaran

3

Guru memberikan motivasi kepada siswa
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4

guru menyampaikan indikator pembelajaran

5

Guru mempersilahkan siswa membentuk sebuah



kelompok yang telah dibentuk sebelumnya
Kegiatan inti
6

Guru menjelaskan penggunaan metode yang
akan diterapkan

7

Guru menjelaskan materi yang di pelajari secara
singkat

8

Guru

mengarahkan

siswa

untuk




diskusi



kelompok
9

Guru berkeliling siswa dalam diskusi

10

Guru memberikan pertanyaan kepeda siswa
seputar materi yang di berikan

11

Guru memberikan penguatan materi dan contoh
macam-macam energy bunyi

12

Guru membimbing siswa untuk membuat
kesimpulan materi pembelajaran






Penutup
13

Guru menyimpulkan materi yang dipelajari

14

Guru memberikan tugas rumah

15

Guru memeriksa tugas rumah




1.

Keterangan:
1 = Kurang Baik
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Baik Sekali
Dari Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa kegiatan guru dikategorikan cukup
baik terhadap 6 indikator aktivitas, kategori baik terdapat 6 indikator aktivitas, dan
ketegori baik sekali terdapat 3 poin aktivitas.
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3) Hasil Belajar Siswa
Untuk melihat seberapa hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap materi
yang diajarkan, pada siklus pertama ini dilaksanakan tes siklus I yang terdiri dari 10
soal ganda. Berikut hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I:
Tabel 11:Hasil Belajar Siswa
No

NamaSiswa

Nilai

Kretetia

1

Affandi

50

Tidak Tuntas

2

Danil Alfarizi

70

Tuntas

3

Fitri

50

Tidak Tuntas

4

Fitri Hidayati

70

Tidak Tuntas

5

Hidayatun Mardiyah

70

Tuntas

6

Irfan Hakim

70

Tuntas

7

Istina Ratul Alyah

60

Tidak Tuntas

8

Miskahul Khoiri

60

Tidak Tuntas

9

Muallim Ansor

50

Tidak Tuntas

10

Muazzimin

80

Tuntas

11

Muzamil

60

Tidak Tuntas

12

Nabilla Mardhatillah

80

Tuntas

13

Nadia Raisah

70

Tuntas

14

Ramaddani

60

Tidak Tuntas

15

Rini Anggaini

80

Tuntas

16

Siti Dahlia

60

Tidak Tuntas

17

Sindi Fibrianti

80

Tuntas

18

Sulaiman

60

Tidak Tuntas

19

Purqan

70

Tuntas

20

Wahyu Nugroho

60

Tidak Tuntas

21

ZaidIhsan

80

Tuntas

Jumlah Nilai

1.390

Nilai rata-rata siswa

66.19

Jumlah siswa yang tuntas
Persentase ketuntasan siswa
Jumlah siswa yang belum tuntas
Persenta siswa yang belum tuntas

11
65%
10
35%
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Dari Tabel diatas terliaht bahwa hasil belajar siswa masih rendah siswa yang
tuntas dalam belajar hanya 10 orang siswa atau hanya 65% dari jumlah keseluruhan
siswa, sedangkan jumlah siswa yamg tidak tuntas dalam pelajaran berjumlah 11
orang siswa atau sekitar 35% nilai rata-rata siswa 66.19%.
d. Tahap Refleksi Siklus I
Berdasarkan hasil lembar observasi siswa dan guru, pelaksaan siklus I dapat
dikatakan belum berhasil dan perlu ditingkatkan pada siklus II. Hal ini dapat dilihat
dari rendahnya pemahaman dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran,
bahkan masih ada siswa yang belum kosentrasi

dan belum memahami sistem

pembelajarannya, hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi oleh guru dan
siswa dalam strategi dan proses pembelajaran
Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proses pembelajaran pada
siklus I di antaranya sebagaiberikut:
1). Kendala siswa
a)

Siswa kurang fokus dalam prosespembelajaran

b)

Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru

c)

Siswa kurang berkomunikasi dengan rekansekelompoknya

d)

Siswa kurang bekerja sama antar sesama anggotakelompok

e)

Siswa

kurang

menghargai

pendapat

rekanya

maupun

anggota

kelompoklain
f)

Siswa kurang mampu menyelesaikan diskusi dengan menarik kesimpulan

g)

Siswa kurang menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru

h)

Siswa kurang menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kelompok
maupun dirisendiri

i)

Siswa kurang mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

j)

Siswa kurang menghargai guru saat menyampaikan kesimpulan

2). Kendala guru
a) Guru kurang optimal mengkondisikan siswa

agar

siap

mengikuti

pelajaran
b) Guru kurang optimal memberikan motivasi kepada siswa
c) Guru kurang optimal mempersilahkan siswa membentuk sebuah kelompok
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yang telah dibentuk sebelum
d) Guru kurang optimal menjelaskan materi pembelajaran secara runtut
e) Guru kurang optimal mengarahkan siswa untuk diskusi kelompok
f) Guru kurang optimal mengadakan tanya jawab dengansiswa
g) Guru kurang optimal membimbing siswa untuk membuat kesimpulan
materipelajaran
h) Guru kurang optimal mengajak siswa menjawab kembali pertanyaan yang
diajukan di awal pelajaran
Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dan
untuk meningkatkan hasil balajar siswa, maka perlu dilanjutkan pada siklus II
dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:
a) Tetap mempertahankan tahapan kegiatan yang baik pada siklus1.
b) Guru lebih menkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran denganbaik.
c) Guru lebih memberikan motivasi pada siswa dengan mengajukan
permasalahan yang lebih sederhana dan menarik.
d) Guru lebih memperhatikan siswa dalam bentuk kelompok.
e) Guru lebih memperhatiakan pemahaman kepada siswa tentang materi yang
belum tuntas dalam pembelajaran dengan memperbaiki penjelasan lebih
runtut mengenai materi tersebut serta memberikan contoh tumbuhan di
lingkungan sekitar.
f) Guru lebih mengarahkan siswa di dalam diskusi kelompok agar diskusi
lebih berjalan denganbaik.
g) Guru membimbing dan melatih siswa menjelaskan apa yang telahdipelajari.
h) Guru lebih memotivasi siswa untuk membuat kesimpulan

pada materi

pembelajaran yang didiskusikan.
i)

Guru lebih optimal dalam membimbing siswa untuk aktif dalam belajar.

2. Siklus Kedua
a. Perencanaan Siklus II
Berdasarkan hasil refleksi siklus I hasil belajar siswa mulai meningkat dan
perencanaan pembelajaran siklus II masih sama dengan siklus sebelumnya
hanya saja guru lebih dimaksimalkan untuk memotivasi dan lebih
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membimbing siswa. Pada

siklus

II

materi

yang diajarkan adalah

keanekaragaman budaya indonesia.

Tabel 12: Jadwal Perencanaan Siklus II
No
1

2
3

Hari / tanggal

Pertemuan

Selasa 29 April 2019

Pertemuan I

Kamis 18 April 2019

Pertemuan II

Selasa 07 mei 2019

Pertemuan III

Materi
Energi Bunyi
Benda-benda yang
mengasilkan bunyi
Uji kompetensi

b. Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II ini peneliti indikator
Standar kopetensi (SK), Kopetensi Dasar (KD) dan dikehendaki dalam pengajaran.
Pada siklus II ini materi yang diajarkan adalah lanjutan dari materi yang telah
diajarkan sebelumnya, yaitu “benda benda yang menghasilkan bunyi’’
Dalam proses pembelajaran peneliti terlibat lansung dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok dengan tujuan untuk
memudahkan siswa memahami materi ajar yang akan diajari. Sebelum dilaksanaan
pembelajaran, peneliti mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
sebagaipedoman dan acuan dalam proses pembelajaran, instrument penelitian
berupa lembaran pengamatan aktivitas belajar siswa dan soal-soal untuk diajarkan.
c. Hasil Observasi

1). Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa dan pemahaman
terhadap materi yang diajarkan, pada siklus II ini, peneliti melihat dan
penganalisis hasil observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh guru Kelas IV
sebagai tndakan siklus II diperoleh hasil sebagai berikut:
a) Kegiatan pembelajaran mulai disenangi oleh siswa
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b) Siswa mulai bersemangat merespon metode diskusi yang diperagakan oleh
guru
c) Tanggung jawab siswa terhadap materi yang diajari mulaimenunjukan hal
yang posistif, yaitu telah dilakukan oleh sebahagian siswa, sebahagian kecil
belum menunjukan keseriusan ketika dimintak mempraktekan secara
diskusikan tentang energy bunyi.
Tabel 13: Data Aktivitas Siswa pada Siklus II
NO

Aktivitas Yang Diamati

Jml
siswa

%

I

Pendahuluan

1

Siswa memasuki kelas tepat waktu

21

100

2

Siswa duduk rafi dan berdoa sebelum pelajaran dimulai

21

100

3

Siswa berpartisipasi dalam merespon dan menjawab pertanyaan yang

20

92

17

78

4

diberikan oleh guru dalam appersepsi
Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang indikator dan tujuan
pembelajaran

II

Kegiatan Inti

1

Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang strategi pembelajaran

13

78

yang akan diprektekan
2

Siswa membaca materi ajaran yang dalam buku paket

21

100

3

Siswa menggunakan materi inti dari hasil bacaan buku paket

20

92

4

Siswa merespon tagihan guru untuk mendiskusikan tentang benda-

17

78

20

92

benda yang menghasilkan bunyi
5

Siswa mendiskusikan cara tentang benda-benda yang menghasilkan
bunyi

III

Kegiatan Penutup

1

Siswa memperhatikan kesimpulan yang disampaikan guru

21

100

2

Siswa mencatat tugas dan memperhatikan sistem pembelajaran pada

21

100

3

pertemuan berikut
20

92

Siswa menjawab soal pos test secara lisan

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa aktivitas belajar siswa
mengalami peningkatan, hal terkihat dari prosentase keaktifan siswa dari 12
Indikator yang menjadi objek pengamatan, ada lima indikator yang dicapai
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100%, empat indikator 92%, tiga indikator mencapai 78%, hal menunjukan
bahwa tingkat keaktifan siswa dalam belajar telah mengalami meningkatan
disbanding dengan siklus sebelumnya.
2). Hasil Observasi Aktivitas Guru
Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru selam proses pembelajaran
berlangsung, secara keseluruhan aktivitas guru dalam mengajar masih
belum optimal, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 14: Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus II
Tingkat
No

Pengamatan

Hasil di amati
1

2

3

4

Pendahuluan
1

Guru

memasuki

kelas

tepat

waktu



dan

mengucap salam
2

Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti



pelajaran
3

Guru memberikan motivasi kepada siswa

4

guru menyampaikan indikator pembelajaran

5

Guru mempersilahkan siswa membentuk sebuah





kelompok yang telah dibentuk sebelumnya
Kegiatan inti
6

Guru menjelaskan penggunaan metode yang



akan diterapkan
7

Guru menjelaskan materi yang di pelajari secara



singkat
8

Guru

mengarahkan

siswa

untuk

diskusi



kelompok
9

Guru berkeliling siswa dalam diskusi

10

Guru memberikan tanyan kepeda siswa seputar




60
materi yang di berikan
11

Guru memberikan penguatan materi dan contoh
macam-macam benda yang menghasilkan bunyi

12



Guru membimbing siswa untuk membuat



kesimpulan materi pembelajaran
Penutup
13

Guru menyimpulkan materi yang dipelajari

14

Guru memberikan tugas rumah

15

Guru memeriksa tugas rumah





3.



Keterangan:
1 = Kurang Baik
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Baik Sekali
Dari tabel .14 diatas terlihat bahwa pada kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru terdapat adanya peningkatan terdapat kategori kurang
tidak ada kurang indikator, kategori cukup terdapat 3 indikator, kategori baik
terdapat 7 indikator. Kategori baik sekali Dari hasil observasi kegiatan guru
diatas terdapat 5 indikator.
Pada akhir proses pembelajaran, peneliti mengadakan evaluasi secara
lisan (soal terlampir dalam RPP) untuk melihat tingkat keberhasilan proses
pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh siswa sebagai
berikut:

Tabel 15: Hasil Belajar Siswa Siklus II
No

Nama Siswa

Nilai

Kretetia

1

Affandi

80

Tuntas

2

Danil Alfarizi

70

Untas
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3

Fitri

70

Tuntas

4

Fitri Hidayati

60

Tidak Tuntas

5

Hidayatun Mardiyah

80

Tuntas

6

Irfan Hakim

80

Tuntas

7

Istina Ratul Alyah

70

Tuntas

8

Miskahul Khoiri

70

Tuntas

9

Muallim Ansor

60

Tidak Tuntas

10

Muazzimin

80

Tuntas

11

Muzamil

60

Tidak Tuntas

12

Nabilla Mardhatillah

90

Tuntas

13

Nadia Raisah

70

Tuntas

14

Ramaddani

60

Tidak Tuntas

15

Rini Anggaini

80

Tuntas

16

Siti Dahlia

60

Tidak Tuntas

17

Sindi Fibrianti

70

Tuntas

18

Sulaiman

60

Tidak Tuntas

19

Purqan

80

Tuntas

20

Wahyu Nugroho

70

Tuntas

21

Zaid Ihsan

90

Tuntas

Jumlah Nilai

1.510

Nilai rata-rata siswa

71.33

Jumlah siswa yang tuntas
Persentase ketuntasan siswa

15
75%

Jumlah siswa yang belum berhasil

6

Persentase siswa yang belum tuntas

28%

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil belajar siswa masih rendah siswa yang
tuntas dalam belajar hanya 15 orang siswa atau hanya 75% dari jumlah
keselurhan siswa, sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam belajar
berjumlah 6 orang siswa atau sekitar 28%, nilai rata-rata siswa 71.33% .
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a. Refleksi Siklus II
Berdasarkan hasil pembelajaran siswa lembaran observasi siswa,
pelaksanaan siklus II sudah mamahami peningkatan dari siklus I. Hal ini
terlihat dari peningkatan hasil belajar serta keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran sudah meningkat, tapi pemberian tindakan masih perlu
dilanjutkan dan di harapkan pada siklus III terjadi peningkatan yang lebih baik
pada hasil belajar siswa.
Ada kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus
II antara lainnya:
1. Aktifitas siswa
a) Siswa kurang berpartisipasi dalam memperhatikan penjelsan guru tentang
materi yang diprlajari
b) Sisa kurang aktif dalam mencari dan menemukan jawaban.
c) Siswa kurang mampu menjawab pertanyaan yang di berikan oleh guru
d) Siswa kurang memperhatikan pengutan materi yang dijelaskan guru
e) Siswa kurang berpartipasi di dalam merangkum materi pelajaran
2. Aktivitas guru
a) Guru kurang optimal dalam menyajikan materi pelajaran yang variatif.
b) Guru kurang optimal dalam mengawasi dan membimbing siswa dalam
menemukan pertanyaan.
c) Guru belum optimal dalam membimbing siswa untuk aktif dalam belajar.
d) Guru belum optimal dalam memberikan penjelasan atas dampak negative
dari tidak dikuasainya materi yang dipelajari.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus II dan
untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka perlu dilanjutkan pada siklus III
dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:
1) Guru harus optimal dalam membimbing siswa dalam memahami pelajaran.
2) Guru harus lebih optimal membimbing siswa membaca pertanyaan dan
jawabya, agar semua siswa mudah memahaminya.
3) Guru harus menyimak pertanyaan dan jawaban yang dibacakan siswa.
4) Guru harus menyimpulkan pelajaran yang mudah dipahami siswa.
5) Guru selalu memberikan tugas kepada anak agar mereka mengulangi pelajaran
di rumah.
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3. Siklus Ketiga
a. Perencanaan
Berdasarkan hasil refleksi siklus I hasil belajar siswa mualai meningkat
dan perencanaan pembelajaran Siklus II masih sama dengan siklus
sebelumnya hanya saja guru lebih maksimalkan untuk memotivasi dan lebih
membimbing siswa. Pada siklus II materi yang diajarkan adalah mengenai
energy bunyi dan macam-macam benda yang menghasilkan Bunyi.
Tabel 16: Jadwal Perencanaan Siklus III
No

Hari / tanggal

1
2
4

Kamis
2 mei 2019
Jumat
7 mei 2019
Senin
13 mei 2019

Pertemuan
Pertemuan I
Pertemuan II
Pertemuan III

Materi
Benda yang menghasilkan
bunyi
Macam-macam bunyi

Uji kompetensi

b. Tahap Pelaksanaan Siklus III
Tindakan dilaksanakan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan metode
Diskusi kelompok, materi pembelajaran pada siklus III ini adalah sub bab ketiga
dari pokok Bahasan adalan pembahasan mengenai’’Energi Bunyi”
Siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 mei 2019. Proses pelaksanaan
tindakan dengan terjun lansung ketempat penelitian sebagai guru, denga aktivitas
dan tindakan sebagai berikut:
1) Kegiatan Awal
a) Membuka pelajaran
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran
c) Memberi prites
2) Kegiatan Inti
a) Guru memberikan pengarahan sebelum memberikan tugas kepada siswa,
dan siswa mendengarkan penjelasan tugus
b) Guru menguraikan materi ajar dengan menggunakan metode ceramah
sebagai pengantar
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c) Guru mempersilahkan siswa untuk menyebutkan macam-macam benda
yang menghasilkan bunyi
d) Guru meminta kepada siswa secara bergilir mendiskusikan mengapa benda
yang bergetar dapat menghasilkan bunyi
e) Guru mengelaborasi ide dan pendapat yang dikemukakan oleh siswa
f) Guru merespon penampilan siswa di depan kelas
3) Kegiatan Akhir
a) Bersama-sama siswa mengambil kesimpulan tentang materi pelajaran
b) Umpan balik , dengan memberikan evaluasi dan alasan

mengenai proses

pembelajaran berlansung
c) Tindak lanjut, dengan memberikan informasi tentang kelanjutan pembahasan
materi pada pertemuan berikutnya.

c. Hasil Observasi dan Evaluasi
1). Hasil observasi Aktivitas Siswa
Untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa dan memahami terhadap
materi yang diajarkan, pada siklus III ini, peneliti melihat dan menganalisis hasil
observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh kelas IV sebagai observer. Berdasarkan
pengamatan guru terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus III diperoleh hasil
sebagai berikut:
Tabel 17: Hasil Aktivitas Siswa pada Siklus III

Jmlh

No

Aktivasiyang Diamati

I

Pendahuluan

1

Siswa memasuki tepat pada waktu

21

100

2

Siswa duduk rafi dan doa sebelum belajar dimulai

21

100

20

92

20

92

siswa

%

Siswa berpartisipasi dalam merespon dan menjawab
3

pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam
appersepi
Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang

4

indikator dan tujuan pembelajaran
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II

Kegiatan Inti

1

Siswa

memperhatikanpenjelasan

guru

tentangi

21

100

strategi pembelajaran yang akan dipraktekan
2

Siswa membaca materi ajar yang ada dalam buku

21

100

3

paket

20

92

20

92

21

100

21

100

21

100

20

92

Siswa mengungkapkan materi inti dan hasil bacaan
4

buku paket
Siswa merespon tagihan guru untuk mengerjakan
soal

III

Kegiatan Penutup

1

Siswa memperhatikan kesimpulan yang dismpaikan
guru

2

Siswa mencatat tugas dan memperhatikan system
pembelajaran pada pertemuan berikutnya
Siswa menjawab soal pos test secara lisan

3

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa aktivitas belajar siswa
mengalami peningkatan, hal terlihat dari persentase keaktifan siswa Dari 21 indikator
yang menjadi objek pengamatan, ada tujuan indikator yang mencapai 100%. Lima
indikator 92 %, hal menunjukan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam belajar telah
mengalami peningkatan.Yang cukup baik dibandingkan dari kegiatan belajar
sebelumnya.

2). Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus III
Adapun hasil obsevasi kegiatan guru selama proses pembelajaran yang
berlansung pada siklus III pada Tabel berikut ini:
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Tabel 18: Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus III
No

Tingkat Pengamatan

Hasil di amati

1

2

3

4

Pendahuluan
1

Guru memasuki kelas tepat waktu dan



mengucap salam
2

Guru mengkondisikan siswa agar siap
mengikuti pelajaran

3

Guru memberikan motivasi kepada
siswa

4

guru

menyampaikan

indikator

pembelajaran
5

Guru

mempersilahkan

membentuk sebuah





siswa

kelompok yang



telah dibentuk sebelumnya
Kegiatan inti
6

Guru menjelaskan penggunaan metode



yang akan diterapkan
7

Guru menjelaskan materi

yang di

pelajari secara singkat
8

Guru mengarahkan siswa untuk diskusi
kelompok

9

Guru berkeliling siswa dalam diskusi

10

Guru memberikan tanyan kepeda siswa
seputar materi yang di berikan

11






Guru memberikan penguatan materi dan
contoh

macam-macam

benda-benda

yang menghailkan energy bunyi
12

Guru

membimbing

membuat

siswa

kesimpulan

untuk
materi



yang



pembelajaran
Penutup
13

Guru

menyimpulkan

materi

dipelajari
14

Guru memberikan tugas rumah
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15

Guru memeriksa tugas rumah

4.



Dari analisis dari hasil belajar siswa dengan menggunakan metode
pemecahan masalah (problem solving) dengan cara diskusi kelompok terlihat dari
hasil belajar siswa meningkat setiap siklusnya, hal ini menunjukan bahwa
penyampaian pembelajaran dengan menerapkan metode pemecahan masalah secara
diskusi lebih mudah memahami serta dapat memudah daya serap terhadap materi ajar.
Tabel 19: Hasil Belajar Siswa Siklus III

No

Nama Siswa

Nilai

Kretetia

1

Affandi

90

Tuntas

2

Danil Alfarizi

70

untas

3

Fitri

80

Tuntas

4

Fitri Hidayati

70

Tuntas

5

Hidayatun Mardiyah

80

Tuntas

6

Irfan Hakim

60

Tidak Tuntas

7

Istina Ratul Alyah

80

Tuntas

8

Miskahul Khoiri

90

Tuntas

9

Muallim Ansor

70

Tuntas

10

Muazzimin

90

Tuntas

11

Muzamil

80

Tuntas

12

Nabilla Mardhatillah

100

Tuntas

13

Nadia Raisah

90

Tuntas

14

Ramaddani

70

Tuntas

15

Rini Anggaini

60

Tuntas

16

Siti Dahlia

90

Tuntas

17

Sindi Fibrianti

80

Tuntas

18

Sulaiman

70

Tuntas

19

Purqan

90

Tuntas

20

Wahyu Nugroho

60

Tidak Tuntas

21

Zaid Ihsan

100

Tuntas
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Jumlah Nilai

1.670

Nilai rata-rata siswa

79.52

Jumlah siswa yang tuntas
Persentase ketuntasan siswa
Jumlah siswa yang belum berhasil
Persentase siswa yang belum
tuntas

19
91%
2
9%

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil belajar siswa telah mengalami peningkatan.
Siswa yang tuntas dalam belajar 19 orang siswa atau 91 % dari jumlah keseluruhan
siswa, sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam belajar ada 2 orang siswa
atau sekitar 9%, setelah itu nilai rata-rata siswa 79.52 sedangkan KKM yang telah
ditemukan oleh guru 65, artinya nilai yang peroleh siswa sejauh ini lebih tinggi dari
KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasrkan hasil
dilaksanakan,

dapat

penelitian hasil
disimpulakan

tindakan kelas yang telah

bahwa

pembelajaran

dengan

menggunakan metode pemecahan masalah (problem solving) adalah:
1. Suatu

pemecahan

masalah

yang

dihadapi

siswa

untuk

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar.
2. Siswa telah memiliki aktivitas yang tinggi dan semangat dalam
belajar
3. Hasil yang diperoleh dengan metode pemecahan masalah dengan
cara diskusi kelompok dapat meningkatkan hasil siswa. Hal dapat
dilihat dari hasil observasi dan evaluasi yang penulis lakukan dari
siklus I,II dan III
4. Hasil belajar yang diperoleh

siswa diakhir pembelajaran pada

siklus I rata rata 70,78, siklus II terdapat adanya peningkatan
menjadi 75,69,dan pada siklus III menjadi 83, angka rata rata ini
menunjukan peningkatan hasil belajar siswa.
a. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas serta untuk lebih meningkatan
hasil belajar siswa, maka penulis menyarankan beberapa hal:
1. Diharapkan pada para guru dapat menggunakan model
pembelajaran yang pariatif, termasuk penggunaan metode
pemecahan massalah (problem solving) yang memungkinkan
siswa tertarik dengan pendekatan yang diterapkan.
2. Diharapkan kepada para

guru sebelum mengajar terlebih

dahulu menyiapkan rencana pembelajaran, serta media yang
sesuai dengan kondisi sekolah dan materi pembelajaran
3. Diharapkan kepada para guru agar lebih peka terhadap
keinginan para siswa dalam belajar
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4. Penelitian ini masih bersipat kongnitif, diharapkan kedepannya
dilakukan penelitian terhadap hasil belajar siswa yang bersipat
efektif dan psikomotorik
b. Kata penutup
Alhamdulillah, Penelitian Tindakan Kelas ini dapat penulis
selesaikan disadari bahawa dengan keterbatasan kemampuan penulis,
Penelian Tindakan Kelas (PTK) ini masih jahu kesempurnaan,namun
merupakan usaha maksima lpenulis. Oleh karena itu, perbaikan untuk
menuju

kesempurnaan

sangat

diharapkan.tentunya

semua

diharapkan dari pembaca.

Jambi, Oktober 2019
Penulis,

Febry Ani
NIM. 121038

itu
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS I

Sekolah

: SD Negeri No.166/VII Guruh Baru 1

Mata Pelajaran

: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Materi Pokok

: Energi Bunyi

Kelas/Semester

: IV/II

Waktu

: 6 x 30 menit

A. Standar Kompetensi:
Energy Bunyi
B. Kompetensi Dasar
Penegrtian Energi Bunyi
C. Indikator




Menjelaskan pengertian energy bunyi
Menyebutkan macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
Memberi contoh beda yang menghasilkan bunyi

D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menjelaskan tentang energy bunyi
 Siswa dapat menyebutkan macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
 Siswa dapat memberikan contoh benda yang menghasilkan bunyi
E. Materi Pembelajaran
 Energy Bunyi
F. Metode Pembelajaran
 Ceramah
 Pemecahan masalah
 Diskusi atau berkelompok
 Tanya jawab
 Penugasan
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1. Pendahuluan
Prapendahuluan
Pertemuan II
a) Kegiatan Awal
1. Memberi salam
2. Berdo’a sebelum membuka pelajaran
3. Mengabsen siswa
4. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan
 Apersepsi
Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya
 Motivasi
Menjelaskan materi tentang pentingnya belajar IPA

b) kegiatan inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, Guru
1. Menjelaskan tentang pengertian tentang energy bunyi
 Elaborasi
1. Guru menjelaskan energy bunyi
2. Guru menjelaskan apa maksud tentang energy bunyi
3. Guru mendiskusikan manfaat energy bunyi
4. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah
diskusi dan berkelompok

secara

 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
1. Bertanya jawab hal-hal yang belum diketahui siswa
2. Bersama-sama menyimpulkan materi yang akan diajarkan.

2. Kegiatan Akhir
 Melakukan penilaian lisan
 Guru menyimpulkan materi yang akan diajarkan
 Salam penutup
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS II

Sekolah

: SD Negeri No.166/VII Guruh Baru 1

Mata Pelajaran

: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Materi Pokok

: Energi Bunyi

Kelas/Semester

: IV/II

Waktu

: 6x30 menit

A. Standar Kompetensi
Memahami tentang Energi Bunyi
B. Kompetensi Dasar
Menceritakan tentang energy bunyi
C. Indikator
 Menjelaskan tentang energy bunyi
 Menyebut macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
 Memberi contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi
D.

Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menjelaskan tentang energy bunyi
 Siswa dapat menyebutkan macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
 Siswa dapat memberikan contoh benda yang menghasilkan bunyi

E.

Materi Pembelajaran
 Energy Bunyi

F.

Metode Pembelajaran
 Ceramah
 Problem solving dengan cara diskusi
 Tanya jawab
 Penugasan

G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pendahuluan
PraPendahuluan
Pertemuan II
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A. Kegiatan Awal
 Memberi salam
 Berdo’a sebelum membuka salam
 Mengabsen siswa
 Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan
 Apersepsi
Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya
 Motivasi
Menjlaskan materi tentang pentingnya belajar IPA
B. Kegitan Inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi,Guru
Menjelaskan tentang pengertian tentang lingkungan alam dan
buatan
 Elaborasi
 Guru menjelaskan macam-macam tentang Energi Bunyi
 Guru menjelaskan apa maksud Energi Bunyi
 Guru mendiskusikan apa dan manfaat mempelajari tentang
energy bunyi
 Guru meminta siswa menyelelasaikan masalah tentang
benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi,Guru:



Bertanya jawaab hal-hal yang belum diketahui siswa;
Bersama-sama menyimpulkan materi yang akan diajarkan.

C. Kegiatan Akhir
 Melakukan penilaian lisan
 Guru menyimpulkan materi yang diajarkan
 Salam penutup
Pertemuan ke II
A. Kegiatan Awal
 Memberi salam
 Berdo’a sebelum membuka pelajaran
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 Guru memberikan penjelasan tentang tujuan meteri

 Apersepsi
Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya
 Motivasi
Menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya belajar IPA
B. Kegiatan inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan Eksplorasi guru:
Menjelaskan tentang pengertian Energy Bunyi
 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi,Guru
Guru menjelaskan macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
C. Guru mendiskusikan apa manfaat mengetahui tentang energy bunyi
D. Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya tentang materi
tersebut
E. Guru meminta siswa untuk memecahkan masalah dengan cara
berdiskusi kelompok
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru;



Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa
Bersama
siswa
bertanyajawab
meluruskan
kesalahan
pemahaman,memberikan penguatan, dan penyimpulan.

D. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan penilaian lisan
 Guru menyimpulkan materi yang diajarkan
 Salam penutup

Pertemuan ke 3
A. Kegiatan Awal
 Memberi salam
 Berdo’a sebelum membuka pembelajaran
 Mengabsen siswa
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Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran



Apersepsi
Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya
Motivasi
Menjelaskan kepada siswa pentingnya pelajaran IPA

B. Kegiatan Inti
 Guru melakukan penilaian lisan
 Guru menyimpulkan materi yang diajarkan
 Salam penutup

C. Kegiatan Akhir
 Guru bersama siswa membahas soal yang telah dikerjakan pada tes siklus
1
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Jambi, mei 2019
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Mardiah

Febry Ani

NIP.196910201992032006

Nim .TPG 121038
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS III

Sekolah

: SD Negeri No.166/VII Guruh Baru 1

Mata Pelajaran

: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Materi Pokok

: Energi Bunyi

Kelas/Semester

: IV/II

Waktu

: 6x30 menit

H. Standar Kompetensi
Memahami tentang Energi Bunyi
I.

Kompetensi Dasar
Menceritakan tentang benda-benda yang menghasilkan bunyi

J.

Indikator
 Menjelaskan tentang energy bunyi
 Menyebut macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
 Memberi contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi

K.

Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menjelaskan tentang energy bunyi
 Siswa dapat menyebutkan macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
 Siswa dapat memberikan contoh benda yang menghasilkan bunyi

L.

Materi Pembelajaran
 Energy Bunyi

M.

Metode Pembelajaran
 Ceramah
 Problem solving dengan cara diskusi
 Tanya jawab
 Penugasan

N. Langkah-Langkah Pembelajran
Pendahuluan
PraPendahuluan
Pertemuan II
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B. Kegiatan Awal
 Memberi salam
 Berdo’a sebelum membuka salam
 Mengabsen siswa
 Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan
 Apersepsi
Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya
 Motivasi
Menjlaskan materi tentang pentingnya belajar IPA
E. Kegitan Inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi,Guru
Menjelaskan tentang pengertian tentang lingkungan alam dan
buatan
 Elaborasi
 Guru menjelaskan macam-macam tentang Energi Bunyi
 Guru menjelaskan apa maksud Energi Bunyi
 Guru mendiskusikan apa dan manfaat mempelajari tentang
energy bunyi
 Guru meminta siswa menyelelasaikan masalah tentang
benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi,Guru:



Bertanya jawaab hal-hal yang belum diketahui siswa;
Bersama-sama menyimpulkan materi yang akan diajarkan.

F. Kegiatan Akhir
 Melakukan penilaian lisan
 Guru menyimpulkan materi yang diajarkan
 Salam penutup
Pertemuan ke II
F. Kegiatan Awal
 Memberi salam
 Berdo’a sebelum membuka pelajaran
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 Guru memberikan penjelasan tentang tujuan meteri

 Apersepsi
Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya
 Motivasi
Menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya belajar IPA
G. Kegiatan inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan Eksplorasi guru:
Menjelaskan tentang pengertian Energy Bunyi
 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi,Guru
Guru menjelaskan macam-macam benda yang menghasilkan bunyi
H. Guru mendiskusikan apa manfaat mengetahui tentang energy bunyi
I. Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya tentang materi
tersebut
J. Guru meminta siswa untuk memecahkan masalah dengan cara
berdiskusi kelompok
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru;



Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa
Bersama
siswa
bertanyajawab
meluruskan
kesalahan
pemahaman,memberikan penguatan, dan penyimpulan.

G. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan penilaian lisan
 Guru menyimpulkan materi yang diajarkan
 Salam penutup

Pertemuan ke 3
D. Kegiatan Awal
 Memberi salam
 Berdo’a sebelum membuka pembelajaran
 Mengabsen siswa

82


Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran



Apersepsi
Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya
Motivasi
Menjelaskan kepada siswa pentingnya pelajaran IPA

E. Kegiatan Inti
 Guru melakukan penilaian lisan
 Guru menyimpulkan materi yang diajarkan
 Salam penutup

F. Kegiatan Akhir
 Guru bersama siswa membahas soal yang telah dikerjakan pada tes siklus
1
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Jambi, mei 2019
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Mardiah

Febry Ani

NIP.196910201992032006

Nim .TPG 121038
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Soal tes siklus I
1. Kemampuan melakukan usaha disebut …..
a. Energy
c. Kekuatan
b. Gaya
d. Daya
2. Dua benda yang dapat digesekkan akan menghasilkan energy …
a. Cahaya
c. Bunyi
b. Panas
d. Listrik
3. Benda yang bergetar dapat menghasilkan ….
a. Panas
c. Gaya
d. bunyi
b. Lagu
4. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut …..
a. Gema
c. Nada
b. Gaung
d. Pantul
5. Bunyi paling cepat merambat pada benda …
a. Padat
c. Gas
b. Cair
d. Lunak
6. Tempat yang biasanya memakai peredam bunyi adalah….
a. Dapur
c. Rumah Makan
b. Studio music
d. Rumah Sakit
7. Bunyi yang getarnya lebih dari 20.000 getaran persekon disebut ….
a. Audiosonik
c. ultrasonic
d. supersonik
b. Infrasonic
8. Berikut ini adalah contoh sumber bunyi, kecuali …
a. Gendang
c. kentongan
b. Seruling
d. senter
9. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut …
a. Radiator
c. konduktor
d. isolator
b. Kontraktor
10. Contoh benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah …
a. Karet
c. kain
b. Besi
d.Alumunium
Jawaban
a. a. Energy
1. c. Bunyi
2. b. Bunyi
3. d. Bunyi
4. a.Gema
5. a. padat
6. b. Studio Musik
7. c. Ultrasonik
8. d. senter
9. c. konduktor
10. b. besi
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Soal tes Siklus II
1. Benda-benda yang dapat menimbulkan panas disebut …
2. Sumber energy panas terbesar bagi bumi adalah ..
3. Perpindahan panas tanpa melalui ………
4. Bunyi berasal dari benda yang …….
5. Bunyi yang frekuensinya teratur dinamakan ……
6. Bunyi dapat merambat melalui benda …, …., Dan …
7. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya disebut
….
8. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut ………
9. Bunyi yang dapat didengar manusia disebut ………
10. Bahan yang permukaannya lunak dapat dijadikan sebagai……bunyi

JAWABAN
1. Sumber energy panas
2. Matahari
3. Radiasi
4. Bergetar
5. Nada
6. Padat, cair dan Gas
7. Gaung
8. Sumber bunyi
9. Audiosonik
10. Peredam
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Soal tes siklus III
1.
2.
3.
4.
5.

Sebutkan 5 contoh sumber bunyi………..
Jelaskan apa yang dimaksud dengan bunyi gema ……
Jelaskan apa yang dimaksud dengan bunyi pantul …….
Sebutkan contoh benda yang menhasilkan sumber bunyi ….
Energy bunyi tidak dapat dirasakan namun dapat kita …….

Jawaban
1. 5 sumber bunyi sebagai berikut :
-

Gitar

-

Drum

-

Gendang

-

Seruling

-

Biola

2. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli
3. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hamper bersamaan dengan bunyi
aslinya
4. Meja yang digeserkan akan menghasilkan bunyi,seruling,pisno,gendang
5. Dengar

86

87

88

89

90

