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ABSTRAK 

Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret 

berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu 

pembelajaran. Pada penelitian yang dilakukan  di MI Masyariqul 

Anwar IV terdapat kondisi yang tidak mendukung untuk proses 

pembelajaran yaitu keaktifan belajar dan tingkat daya serap siswa 

yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan motivasi siswa 

dalam proses belajar. Metode pembelajaran Resources based learning 

adalah suatu proses pembelajaran dengan suatu atau sejumlah sumber 

belajar secara individual, maupun kelompok.Siswa dapat belajar 

dalam kelas, dalam laboratorium, dalam perpustakaan, dalam ruang 

sumber belajar yang khusus  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan 

penilaian pembelajaran dengan metode Resource Based Learning 

pada pembelajaran IPA. 

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Metode 

pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi, Untuk mendapatkan 

informasi mendalam terkait dengan pembelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil penelitan bahwa penerapan metode Resource 

Based Learning pada pembelajaran IPA di kelas IV MI Masyariqul 

Anwar IV Suka Bumi hanya sebatas pada konsep dasar dari metode 

terebut. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode Resource Based 

Learning pada pembelajaran IPA di kelas IV MI Masyariqul Anwar 

IV Suka Bumi guru menggunakan berbagai sumber belajar dalam 

proses pembelajaran yang termasuk dalam penggunaan metode 

resource bsed learning. Penilaian pembelajaran yang dilakukan guru 

hanya menilai pada aspek kognitif saja sedangkan dalam metode 

pembelajaran resorce based learning aspek yang dinilai adalah aspek 

klognitif, psikomotorik dan apektif. Jadi dapat disimpulkan dalam 

penerapan metode resource based learning pada pelajaran IPA kelas 

IV di MI Masyariqul Anwar belum sempurna, karena terdapat hal 

yang tidak terlaksana jika diacu pada penerapan metode resource 

based learning. 

 

Kata Kunci : Metode Resource Based Learning, Mata Pelajaran IPA 
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MOTTO 

 

                               

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Departemen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahannya, (Bandung: 

Syamilqur’an, 2007), h. 543 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi 

ini, serta untuk menghindari kesalah pahaman, maka perlu 

menjelaskan beberapa kata mengenai judul skripsi yang 

diambil. Dengan penegasan tersebut maka diharapkan tidak 

akan terjadi disinterprestasi  terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan. Disam ping itu, langkah-

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan di bahas. 

Adapun Judul skripsi yang dimaksud yaitu 

“Penerapan Metode Resource Based Learning Pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV Di MI Masyariqul Anwar IV Suka 

Bumi” maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang 

terkandung dalm judul skripsi ini, antara lain: 

1. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam 

bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan 

pelaksanaan suatu pembelajaran. metode pembelajaran adalah 

cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan 

pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah 

konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif 

mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada 

peserta didik. 

2. Resorce Based Learning 

Resource Based Learning  adalah segala bentuk 

belajar yang langsung menghadapkan peserta didik dengan 

suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau 

kelompok dengan segala kegiatan belajar yang bertalian atau 

berkaitan dengan itu, jadi bukan dengan cara yang 

konvensional dimana pendidik menyampaikan bahan 

pelajaran kepada peserta didik, akan tetapi setiap komponen 

yang dapat memberikan informasi seperti perpustakaan, 
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laboratorium, kebun dan semacamnya merupakan sumber 

belajar.
1
 

3. Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat 

dijadikan atau dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari 

bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Sumber belajar tidak selamanya harus 

bertumpu hanya dari buku saja seperti yang selama ini 

berjalan, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, 

sumber belajar dapat melibatkan dari berbagai sumber 

meliputi sumber daya manusia, alat dan bahan pelajaran, 

media elektronik yang tentunya disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau Sains dalam arti 

sempit merupakan disiplin ilmu yang terdiri physical sciences 

(ilmu fisik) dan life sciences (ilmu biologi). Yang termasuk 

physical sciences adalah ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, 

mineralogy, meteorology dan fisika.. Pembelajaran sains atau 

ilmu pengetahuan alam merupakan sebuah kegiatan 

pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan alam. 

Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan kepekaan dan 

juga perhatian bagi para peserta didik untuk dapat mengenali 

secara lebih mendalam tentang lingkungan alam. Melalui 

pembelajaran sains ini diharapkan seiring dengan 

bertambahnya pemahaman tentang lingkungan alam maka 

diharapkan di masa depan lahir generasi yang memiliki 

kepedulian untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera 

tanpa melupakan kelestarian alam.
2
 

Berdarkan dari penegasan judul diatas, maka dapat di 

egaskan kembali maksud dari tujuan judul skripsi Penerapan 

                                                             
1 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: 

ALFABETA, 2014). h.65 
2 Ayu Nur Shawmi,” Analisis Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Dalam Kurikulum 2013”. Terampil (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 

2016 ) .Volume 3 Nomor 
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Metode Resource Based Learning Pada Mata Pelajaran IPA 

Dikelas IV MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi adalah untuk 

mengetahui mengenai penggunaan, perencanaan,  

pelaksanaan, dan penilaian yang dilakuan di kelas IV MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi pada pembelajaran ipa 

dengan menggunakan metode pembelajaran resource based 

learning. 

B. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks. 

Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh 

mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif dan ranah 

psikomotorik. Proses belajar yang mengaktualisasikan ketiga 

ranah tersebut tertuju pada bahan belajar tertentu. Sebagai 

landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan 

belajar terlebih dahulu akan dikemukakan definisi belajar baik 

menurut pandangan psikologi maupun dalam pandangan 

agama. Dalam perspektif psikologi, belajar adalah merupakan 

proses dasar dari perkembangan hidup manusia.
3
 Dengan 

belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif 

individu sehingga tingkah lakunya berkembang. 

                  

                 

                

          

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

                                                             
3Nidawati, “Belajar Dalam Perspektif Psikologi Dan Agama” Jurnal 

PionirVol. 1 No. 1 (2019) h.13 
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untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Mujadillah :11)
4
 

 Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain 

adalah hasil dari belajar. Belajar itu bukan sekedar 

pengalaman, belajar berlangsung secara aktif dan integratif 

dengan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu 

tujuan. Sementara pengertian belajar dalam perspektif agama 

yaitu Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim 

dan muslimah dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan 

sehingga derajat hidupnya meningkat. 

            Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya.. 

Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai 

kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan 

psikologi. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik, dengan bahan pelajaran, 

metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber 

belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, 

keberhasilan dalam proses belajar dan pembelajaran dapat 

dilihat melalui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka 

dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar.
5
 

Dengan demikian, efektivitas sebuah proses belajar dan 

pembelajaran ditentukan oleh interaksi diantara komponen-

komponen tersebut. 

         Pembelajaran adalah suatu usaha atau kegiatan untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pendampingan, dan latihan bagi peranannya di masa yang 

                                                             
4 Departemen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahannya, (Bandung: 

Syamilqur’an, 2007), h. 543 
5Aprida Pane, Muhammad DarwisDasopang, “Belajar Dan Pembelajaran” 

JurnalKajianIlmu-IlmuKeislamanVol.3 No.2 (2017) h. 15 
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akan datang.
6
 Menurut Langeveld, Pembelajaran ialah setiap 

usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang di berikan 

kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih 

tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri.
7
 Dari pendapat tersebut dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran adalah aktivitas dan usaha manusia untuk 

meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-

potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, citra, dan 

budi nurani) dan jasmani (panca indera serta keterampilan-

keterampilan). 

         Belajar adalah proses tingkah laku, yaitu perubahan 

yang terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), dan keterampilan (skill). Menurut kimble belajar 

adalah perubahan yang relatif permanen di dalam behavioral 

potentionality (potensi behavioral) sebagai akibat dari 

reinforced practice (praktek yang diperkuat). Sedangkan 

menurut R. Gagne belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana suatu organisme berubah prilakunya sebagai 

akibat pengalaman.
8
.  

                   

           

Artinya : “Mereka menukarkan ayat-ayat Allah 

dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi 

(manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa 

yang mereka kerjakan itu.”9 (Q.S At-Taubah: 9) 

                                                             
6 Siti Anisatun Nafi’ah,  “Model-Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Di 

SD/MI”, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2018) h.164   
7Hasbullah, “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan”, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), h. 2.  
8Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Kencana, 2016) h.183 
9 Departemen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahannya, (Bandung: 

Syamilqur’an, 2007), h. 907 
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          Proses pembelajaran yang berkualitas dapat tercipta 

apabila siswa dan guru berperan aktif di dalamnya. Interaksi 

antara guru dan peserta didik serta antara peserta didik dengan 

peserta didik lainnya atau dapat juga dikatakan sebagai suatu 

kerja sama di antara mereka merupakan hal yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai 

pemegang peran utama. Peristiwa belajar- mengajar banyak 

berakar pada berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena 

itu, perwujudan proses belajar mengajar dapat terjadi dalam 

berbagai model. Model mengajar yang dikelompokkan ke 

dalam empat hal, yaitu (1) proses informasi, (2) 

perkembangan pribadi, (3) interaksi sosial, dan (4) modifikasi 

tingkah laku. 

          Berdasarkan kompetensi profesional pedagogisnya, 

seorang guru dituntut untuk mampu mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pemahaman 

dan penguasaan terhadap berbagai strategi dan model 

pembelajaran yang diaplikasikan dalam model pembelajaran. 

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu 

mengelola kelasnya sehingga proses pembelajaran berada 

pada tingkat optimal. Cara mengetahui tingkat keberhasilan 

dalam pemberian materi dan sejauh mana siswa menyerap 

materi pembelajaran adalah melalui evaluasi hasil belajar. 

Evaluasi hasil belajar merupakan proses penilaian untuk 

menggambarkan pencapaian hasil belajar siswa 

         Salah satu upaya untuk mengsukseskannya proses 

pembelajaran adalah menerapkan metode pembelajaran 

Resource Based Learning. Resources based learning 

merupakan salah satu metode penerapan paradigma 

konstruktivisme. Dalam paradigma pendidikan tradisional, 

guru dianggap sebagai  satu-satunya sumber belajar. Dalam 

paradigma pendidikan modern, tidak lagi demikian. Siswa 

dapat belajar dari berbagai sumber lain tidak hanya guru. 
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Apalagi dalam era informasi saat ini, informasi tersedia di 

mana mana dalam berbagai bentuk dan jenis mulai dari bentuk 

cetak, non-cetak, bahkan sumber belajar dari manusia 

itusendiri.
10

 Dengan belajar menggunakan banyak sumber 

diharapkan dapat menarik lebih perhatian siswa agar siswa 

memperoleh pengetahuan yang lebih sehingga keefektifan 

dalam belajar dapat tercapai secara maksimal. 

          Metode pembelajaran Resources Based Learning adalah 

suatu proses pembelajaran dengan suatu atau sejumlah sumber 

belajar secara individual, berbeda dengan pembelajaran yang 

menggunakan metode konvensional di mana guru 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa. Siswa dapat 

belajar dalam kelas, dalam laboratorium, dalam perpustakaan, 

dalam ruang sumber belajar yang khusus atau bahkan di luar 

sekolah, bila ia mempelajari lingkungan berhubungan dengan 

tugas atau masalah tertentu.  Dengan menggunakan metode 

pembelajaran Resources based learning siswa dapat 

memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai 

sumber bagi pelajaran termasuk alat-alat audiovisual dan 

memberi kesempatan untuk merencanakan kegiatan belajar 

dengan mempertimbangkan sumber-sumber yangtersedia. 

         Metode pembelajaran resource based learning akan 

membuat siswa lebih aktif untuk belajar dengan cara mencari 

sumber belajar yang dibutuhkan sehingga dapat lebih terampil 

berfikir kreatif untuk memecahkan masalah. Jadi, pada 

akhirnya Resource Based Learning dapat memaksimalkan 

proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran resource based learning 

mampu meningkatkan hasil belajar.
11

. 

         Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

MI Masyariqul Anwar IV, terdapat kondisi yang tidak 

mendukung untuk proses pembelajaran, keefektifan dalam 

                                                             
10 Nasir A. R. Lasaka, Jamaludin, dan Bonifasius Saneba, “Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Resource Based Learning (RBL) Pada 

Pembelajaran PKn di Kelas IV SDN Sampaka” Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 5 
No.1 (2014) h. 154 

11 Nasir A. R. Lasaka, Op Cit h. 163  
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penggunaan metode pembelajaran dan minimnya tingkat daya 

serap siswa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan 

motivasi siswa dalam proses belajar proses pembelajaran yang 

dilakukan tidak optimal. Berbagai langkah telah diupayakan, 

namun masih ditemukan sekelompok siswa yang mengalami 

kesulitan untuk memahami bahan pelajaran yang diajarkan. 

Oleh sebab itu, guru sebagai fasilitator dan pembimbing harus 

membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dengan 

cara memberikan kemudahan-kemudahan bagi siswa pada saat 

belajar. Dalam hal ini yang sangat penting adalah menerapkan 

metode mengajar yang tepat untuk meminimalisasi kesulitan 

belajar siswa.
12

  

         Sebagai tenaga pendidik, tentunya setiap guru 

mengharapkan agar peserta didik dapat mencapai prestasi 

yang baik dan berminat dalam belajar. Namun dalam 

kenyataannya banyak siswa yang kurang suka atau bahkan 

malas dalam belajar. bahkan bagi mereka belajar adalah hal 

yang membosankan sehingga siswa menghindari dan bahkan 

membenci belajar. Kondisi ini tentu saja merupakan kendala 

yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Namun dalam 

penerapannya pada umumnya guru belum atau kurang 

memaksimalkan upaya meminimalkan kesulitan belajar siswa, 

khususnya di MI Masyariqul Anwar IV. Hal ini disebabkan 

kurangnya pendekatan melalui penerapan berbagai strategi 

dan metode dalam pembelajaran yang dilakukan guru, 

mengakibatkan siswa kurang memiliki kemampuan deklaratif 

dan prosedural, namun disisi lain guru selalu menghendaki 

agar siswa memperoleh kedua macam pengetahuan tersebut, 

agar mereka dapat melakukan suatu kegiatan dengan berhasil 

tanpa memperhatikan kesulitan-kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahannya khususnya pada proses 

pembelajaran. 

            Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok 

kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan nyata 

                                                             
12 Hasil Observasi di MI Masyariqul Anwar IV Landar Lampung, 16 Mei 

2022 
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dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan 

mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar 

dan ketidakmampuan dalam berhitung. Definisi tentang 

kesulitan belajar di Indonesia belum ada yang baku. seperti 

yang diungkapkan oleh Abdurrahman Pada guru umumnya 

memandang semua siswayang memperoleh prestasi belajar 

rendahdisebut siswa berkesulitan belajar.
13

 Untuk mengatasi 

siswa yang berkesulitan belajar ini pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat adalah salah satu cara untuk 

mengatasinya. Dengan penerapan metode pembelajaran yang 

tepat diharapkan dapat mengatasi siswa yang berkesulitan 

dalam belajar dan meningkatkan hasil para siswa.  Faktor 

ekstern yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar daripeserta 

didik yaitu faktor sekolah.
14

 Peserta didk juga berasal dari 

lingkungan tempat tinggal dan tempat bermain yang tidak 

baik. Dengan menggunakan metode mengajar yang telah ada, 

guru dapat memaksimalkan pembelajaran demi tercapainya 

tujuan pembelajaran yang ada, metode-metode di atas dapat 

digunakan dan disesuaikan dengan situasi pembelajaran. 

Dalam pembelajaran IPA, guru IPA kelas IV MI Masyariqul 

Anwar IV Suka Bumi, menggunakan salah salah satu metode 

di atas, yaitu metode Resource Based Learning. 

Menurut bapak fauzi selaku guru IPA di MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi mengemukakan bahwa 

dalam proses belajar mengajar guru telah menggunakan 

berbagai metode mengajar yang sesuai dengan materi 

pembelajaran yang ada. Metode yang sering digunakan bapak 

Fauzi adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

Resource Based Learning dan metode demonstrasi.
15

 Untuk 

mengatasi tercapainya tujuan pembelajaran melaui 

penggunaan metode pembeljaran salah satunya dengan 

                                                             
13Heronimus Delu Pingge, “Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Kota Tambolaka” Jurnal Prima Edukasia vol.4 

no. 2 (2016) h.3 
14 Kd.Ayuning Raresik, I Kt.Dibia, I Wyn.Widiana. “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhihasil Belajar Bahasa Indonesiapadasiswa Kelas V Sd Gugus Vi” 
Jurnal Pendidikan vol. 4 no. 1 (2016) h. 6 

15 Sumber penelitian di MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi, 14 mei 2022 
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menggunakan metode resource based learning. Metode RBL 

adalah  metode pembelajaran yang mengggunakan berbagai 

sumber pelajaran untuk memaksimalkan proses pembelajaran. 

Siswa dapat belajar dalam kelas, dalam laboratorium, dalam 

perpustakaan, dalam ruang sumber belajar yang khusus atau 

bahkan di luar sekolah, bila ia mempelajari lingkungan 

berhubungan dengan tugas atau masalah tertentu. Degan 

menggunakan metode reource based learning siswa dapat 

dibawa langsung kepada sumber belajar seperti labotarium, 

pabrik, alam sekitar,dan lain sebagainya. Dengan 

dihadapkanya peserta didik langsung kepada sumber belajar 

maka siswa akan lebih tertarik dan minat belajarnya akan 

meningkat. 

 

C.  Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka fokus 

pada masalah ini adalah “Penerapan Metode Resource Based 

Learning Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV Di MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi?” 

2. Sub Fokus Penelitian 

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penggunaan metode pembelajaran dalam proses 

belajar pada mata pelajaran IPA. 

b. Metode pembelajaran yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah metode pembelajaran Resource 

Based Learning. 

c. Penelitian ini memfokuskan pada metode Resource 

Based Learning pada pembelajaran IPA yang 

diterapkan pada kelas IV MI Masyariqul Anwar IV 

Suka Bumi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini mengenai penerapan metode 
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resource based learning pada mata pelajaran IPA kelas IV di 

MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan Metode 

Resource Based Learning Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV 

Di MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi?” 

E. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 

mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran pembelajaran dengan metode Resorce Based 

Learning pada pembelajaran IPA kelas IV di MI Masyariqul 

Anwar IV Suka Bumi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan terutama dalam hal penggunaan metode 

Resource Based Learning dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peserta didik 

1) Membantu siswa dalam meningkatkan minat siswa 

dalam belajar 

2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran  

3) Meningkatnya daya serap siswa dalam pembelajaran 

b. Bagi guru 

1) Menambah wawasan baru bagi guru tentang metode 

yang digunakan saat proses pembelajaran 

2) Guru menjadi aktif dan kreatif memberikan 

pembelajaran dengan menggunakan metode 

3) Guru jadi lebih tahu alat evaluasi yang sesuai untuk 

mengukur penilaian pembelajaran 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Sri Pajriah, “Pemanfaatan Metode Resource Based 

Learning Dalam Pembelajaran Sejarah” Melalui metode 

Resource Based Learning dalam pembelajaran sejarah 

dapat memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik. 
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Sementara manfaatnya bagi peserta didik, bahwa metode 

RBL dapat menumbuhkan motivasi, minat, berpikir kritis 

dan kreatif dalam pembelajaran sejarah. Tulisan ini 

merekomendasikan kepada guru untuk menjadikan metode 

ini sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran sejarah. 

Untuk kepala sekolah diharapkan mengadakan pelatihan 

metode Resource Based Learning kepada para guru sejarah 

disertai dengan melengkapi fasilitas dan sumber-sumber 

belajar.  

2. Dadang Kurnia, Muhammad Taufiq dan Endah Silawati, 

dengan judul “Analisis Capaian Perkembangan Bahasa 

Sanak Usia Dini Dalam Kegiatan Pembelajaran Dengan 

Metode Resource Based Learning” Dari berbagai temuan 

dan analisis data dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

bahasa anak secara rata-rata berkembang konsisten 

diindikasikan dengan perolehan skor nilai kemampuan 

bahasa sebesar 3,65. Sumber belajar audio visual 

diasumsikan lebih efektif dari pada sumber belajar manusia 

dan buku dilihat dari perolehan nilai rata-ratanya. Dalam 

pemilihan sumber belajar manusia, perlu dipertimbangkan 

kedekatan sumber dengan anak. Jika perlu, sumber belajar 

tersebut adalah orang yang dekat dengan anak atau pernah 

berinteraksi dengan anak sebelumnya. Disarankan pada 

guru untuk memanfaatkan bebagai sumber belajar yang 

ada di sekitar anak. Tetapi dalam pelaksanaannya guru 

perlu mendampingi anak karena bagi anak usia dini guru 

merupakan model utama pembelajaran selain orang tua. 

Disarankan pada guru untuk memanfaatkan bebagai 

sumber belajar yang ada di sekitar anak. Tetapi dalam 

pelaksanaannya guru perlu mendampingi anak karena bagi 

anak usia dini guru merupakan model utama pembelajaran 

selain orang tua. 

3. Chintia Claudia dengan judul skripsi “Penerapan Metode 

Model Pembelajaran Resource Based Learning Pada Mata 

Pelajaran Fiqih di MTS Muhammadiah 15 Medan” Dari 

penerapan model pembelajaran resource based learning 
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terdapat faktor penghambatnya yang dihadapi guru dalam 

penerapan model pembelajaran resource based learning 

pada mata pelajaran fiqih kelas VIII di MTs 

Muhammadiyah adalah alokasi waktunya yang kurang 

dalam menerapkan resource based learning dan juga 

prasarana dan sarana dari sekolah yang kurang memadai. 

Sehingga saat guru ingin menggunakan prasarana dan 

sarana tersebt ternyata sekolah tidak memadai unutk itu. 

Ini akan membuat proses pembelajaran agak terhambat. 

4. Mila Rosita, “Penerapan Metode Resource Based 

Learning (Rbl) Terhadap Hasil Belajar Ips Peserta Didik 

Kelas Iv Min 6 Bandar Lampung” Berdasarkan hasil 

penelitan bahwa perencanaan metode Resource Based 

Learning pada pembelajaran IPS di kelas IV MIN 6 

Bandar Lampung yaitu guru mempersiapkan Sibalus 

pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

memberikan motivasi kepada peserta didik, mengatur 

posisi tempat duduk peserta didik, mempersiapkan materi 

IPS dengan menggunakan metode Resource Based 

Learning. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

Resource Based Learning pada pembelajaran IPS di kelas 

IV MIN 6 Bandar Lampung terdapat langkah-langkah 

pembelajaran IPS yaitu guru melakukan kegiatan awal 

meliputi apresiasi, tujuan dan tema, mengatur tempat 

duduk, melaksanakaan kegiatan pembukaan, guru 

melakukan kegiatan inti meliputi. Guru melakukan 

kegiatan penutup yang menyimpulkan kegiatan. Penilaian 

pembelajaran dengan metode Resource Based Learning 

pada pembelajaran IPS di kelas IV MIN 6 Bandar Lampung 

menggunakan jenis instrumen penilaian dapat berupa tes 

lisan secara dan tes tertulis berupa soal pilihan ganda, 

aspek yang dinilai berupa aspek kognitif, hasil penilaian 

peserta didik mendapatkan nilai-nilai yang bagus tetapi 

ada beberapa peserta didik yang tidak tuntas nilai hasil 

belajar, penilaian diperoleh dari berupa hasil Lembar 

Kerja Peserta didik dan daftar nilai peserta didik. 
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5. Aryo Putro Hadiningtyas dengan Judul “Penerapan Metode 

Resource Based Learning Sebagai Upaya Peningkatan 

Kualitas Proses Pembelaran Dan Hasil Belajar Siswa SMK 

N 2 Depok Yokyakarta” Penerapan metode pembelajaran 

resource based learning untuk meningkatkan keaktifan, 

kreativitas, rasa senang belajar dan hasil belajar siswa 

dilakukan melalui pencarian materi ajar oleh siswa 

menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dari aneka sumber 

selanjutnya implementasi dalam proses pembelajaran 

dikelas melalui proses diskusi Melalui penerapan metode 

resource based learning dapat meningkatkan ketercapaiaan 

nilai KKM oleh siswa pada sebesar 50% 

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas 

penggunaan metode Resource Based Learning pada peserta 

didik, penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali 

dilakukan. Peneliti mengharapkan dengan melakukan 

penelitian ini peneliti dapat meningkatkan dan melengkapi 

kembali penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh 

peneliti lainya. Selain itu, dengan dilakukan penelitian ini 

dapat berguna dan dimanfaatkan dengan baik oleh pendidik 

untuk menciptakan pembelajaran yang baru dan lebih 

menarik bagi peserta didik di dalam kelas. 

H. Metode penelitian 

 Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan 

penelitian kualitatif atau naturalistik. Dikatakan kualitatif 

karena sifat data yang dikumpulkan bercorak deskriptif berupa 

kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku 

yang diamati. Penelitian kualitatif adalah data dalam bentuk 

gambar, kalimat, dan kata.
16

 

1. Jenis Penelitian  

Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran di lapangan tentang penerapan metode 

                                                             
16 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2018). h. 29 



15  

 
 

Resource Based Learning pada pembelajaran IPA di MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi, Maka penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif 

yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data 

diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan  pelaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif adalah susatu metode penelitian 

yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian 

kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa 

yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.
1
Penelitian ini 

berfokus pada konsepsi penelitian deskriptif, di mana peneliti 

berusaha untuk menggambarkan atau menjelaskan peristiwa 

atau kejadian sesuai dengan apa adanya. Hal ini mempunyai 

tujuan utama, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik obyek maupun subyek yang 

di teliti.
17

 

 Sugiyono mengatakan “Metode penelitian kualitatif 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (bukan 

percobaan atau lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah 

kuncinya, pengambilan data dilakukan secara purposive atau 

sengaja dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data adalah hasil penelitian yang bersifat 

induktif atau kualitatif, dan lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.18 

 Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran di lapangan tentang penerapan metode 

Resource Based Learning pada pembelajaran IPA di Kelas IV 

MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi. Maka penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif 

Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan 

                                                             
17 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”. Equalibrium, Vol. 5 No. 9 

(Januari-juni 2019), h. 2-3.  
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2019). h. 18 
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data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat diamati. 

 Peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan 

informasi mendalam terkait dengan pembelajaran IPA. 

Peneliti melakukan pengamatan (observasi) terhadap situasi 

dan kondisi sekolah, melakukan wawancara dengan 

informan, baik dengan waka kurikulum, guru maupun kepada 

peserta didik kelas IV MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi. 

Untuk mendapatkan dokumen sekolah peneliti membuat 

dokumentasi atas segala kegiatan yang di teliti.  

2. Sumber Data 

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumentasi foto, rekaman suara dan karya tulisan lain 

yang sejenis.
19

 Sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Sumber data  dapat berupa benda, manusia, 

tempat dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber 

data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Sumber data primer 

 Data primer adalah sumber data yang diperpleh secara 

langsung dari informan di lapangan yaitu melalui observasi 

dan wawancara mendalam (indept interview). Wawancara 

dan Observasi dapat diperoleh dari narasumber yang 

dianggap peneliti cocok dengan peneliti tersebut. Informan 

adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik 

terhadap masalah yang diteliti dengan bersedia untuk 

memberikan informasi kepada peneliti. Informan yang 

cocok untuk melakukan observasi dan wawancara adalah  

guru mata pelajaran IPA kelas IV 

b) Sumber data skunder 

  Sumber data skunder adalah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, 

                                                             
19 Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian 

Pertunjukan”. Harmonia, Vol. 11 No. 2 (Desember 2011), h. 176. 
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seperti dokumentasi. Dokumentasi tersebut dapat berupa 

silabus, RPP, foto, peserta didik, lembar kerja siswa dan 

lainya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti di 

kelas IV MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagi sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan menarik 

kesimpulan atas temuannya. 

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan (observasi) terhadap situasi dan kondisi sekolah, 

melakukan wawancara dengan informan, baik dengan waka 

kurikulum, guru maupun dengan peserta didik kelas IV MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi dan menggali informasi 

data melalui dokumen-dokumen sekolah dan membuat 

dokumentasi atas segala kegiatan yang di teliti. Untuk lebih 

jelasnya, peneliti jelaskan sebagai berikut: 

 

a. Observasi 

Metode observasi ialah teknik pengumpulan data 

dengan pengamatan langsung kepada obyek penelitian.
20 

Metode ini digunakan untuk mengetahui penerapan metode 

Resource Based Learning di kelas IV MI Masyariqul 

Anwar IV Suka Bumi dengan di lakukannya observasi 

peneliti dapat melihat keadaan pada saat proses 

pembelajaran di kelas. Metode observasi ada dua macam, 

yaitu 

1) Observasi Partisipan: yaitu peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

2) Observasi non-partisipan: yaitu peneliti tidak terlibat 

                                                             
20 Yohanes Surya Kusuma, “Pengaruh Brand Experience Terhadap Brand 

Loyalty Melalui Brand Satisfaction Dan Brand Trust Harley Davidson”,Jurnal 

Manajemen Pemasaran Petra,Vol. 2  No.1 (2014), h.7.  
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dan hanya sebagai pengamat independen. 

 Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa metode 

observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara mengamati secara langsung berbagai kondisi yang 

terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Observasi partisipan dimana dalam 

mengobservasi peneliti turut andil dalam aktivitas objek 

yang diteliti. Dengan kata lain, dalam melakukan 

pengamatan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan-

kegiatan pembelajaran IPA di kelas IV MI Masyariqul 

Anwar IV Suka Bumi. Secara langsung peneliti mencatat, 

menganalisis, dan menyimpulkan hasil observasi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui proses tanya jawab lisan berlangsung satu arah, 

artinya pernyataan datang dari pihak yang mewancarai dan 

jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
9
 Berdasarkan 

teori tersebut, dapat dipahami bahwa wawancara adalah 

suatu cara pengumpulan data dengan cara berdialog atau 

tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan. Jenis wawancara yang digunakan peneliti 

adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan 

leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang 

sistematis. Walaupun demikian peneliti juga menggunakan 

panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan 

yang di ajukan kepada informan. Panduan tersebut 

bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan 

wawancara, pengelolaan data dan informasi. Wawancara 

digunakan untuk mengumpulkan data sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam.
 
Wawancara dapat 

dilakukan dengan informan yang dianggap mengetahui 

dengan baik terhadap masalah yang diteliti seperti waka 

kurikulum, guru dan peserta didik. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui penerapan metode Resource 
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Based Learning di kelas IV MI Masyariqul Anwar IV Suka 

Bumi. 

c. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan 

penelitian. Dokumentasi merupakan cara untuk 

mengumpulkan data melalui data dokumentasi yang 

tersedia. Teknik ini untuk menggali data tentang penerapan 

metode Resource Based Learning di kelas IV MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi. Dokumentasi dapat 

berupa silabus, RPP, buku siswa, dan lembar kerja siswa. 

4. Teknik Analisis Data 

  Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yaitu merumuskan 

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak 

berdasarkan data yang terkumpul. upaya yang dilakukan 

dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-memilah manjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 Menurut Miles dan Huberman proses analisisdata 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 
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 Menurut Miles dan Huberman proses analisisdata 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 Analisis Kualitatif. 

 Penjelasan Proses-proses analisadata diatas adalah 

sebagai berikut: 

1) Data reduction (reduksi data) 

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila di perlukan.
 

 
Data yang dipilih adalah data dari hasil pengumpulan 

data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Seperti 

data hasil observasi pelaksanaan metode Resource Based 

Learning dan sikap peserta didik Kelas IV MI Masyariqul 

Anwar IV Suka Bumi. Semua data itu dipilih sesuai dengan 

permasalahan yang diungkapkan penulis. Data wawancara di 

lapangan juga dipilih-pilih data yang berkaitan dengan 

Data 

colection 

Data 

reduction 

Data 

display 

Data 

verification 
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masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai 

komponen pembelajaran yang dimulai dari tujaun intruksional 

sampai evaluasi. Data hasil dokumentasi di lapangan juga 

dipilih-pilih data yang berkaitan dengan penerapan metode 

Resource Based Learning di kelas IV MI Masyariqul Anwar 

IV Suka Bumi data yang dapat di ambil seperti RPP, silabus, 

buku siswa, lembar kerja siswa dan foto guru pada saat proses 

belajar mengajar. 

2) Data Display (penyajian data) 

 Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Langkah ini dilakukan agar data yang 

banyak dan telah direduksi mudah dipahami oleh peneliti 

maupun orang lain. Bentuk penyajian data yang digunakan 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya analisis 

berdasarkan observasi di lapangan dan pandangan secara 

teoritis untuk mendeskripsikan secara jelas tentang penerapan 

metode Resource Based Learning pada pembelajaran IPA 

pada peserta didik kelas IV MI Masyariqul Anwar IV 

Wawancara di lakukan untuk mendeskripsikan hasil 

wawancara dari kepala sekolah, guru dan peserta didik tentang 

penerapan metode Resource Based Learning kelas IV MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi dan Dokumentasi dilakukan 

untuk penguat atau bukti dari deskripsi data yang diperoleh 

saat observasi dan wawancara dalam penerapan metode 

Resource Based Learning kelas IV MI Masyariqul Anwar IV 

Suka Bumi. 

 

3) Conclusion Drawing (Verification) 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
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kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.  

 Data yang didapat merupakan kesimpulan dari 

berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti 

pengumpulan data kemudian dipilih data yang sesuai, 

kemudian disajikan, sampai akhirnya disimpulkan. Setelah 

disimpulkan ada hasil penelitian berupa temuan-temuan baru 

berupa deskripsi sehingga maslah dalam penelitian menjadi 

jelas. 

5. Uji Keabsahan Data (Triangulasi) 

  Untuk memastikan data/informasi lengkap dan 

validitas dan reliabilitasnya tinggi penelitian kualitatif 

mempergunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu 

pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari 

satu strategi dalam satu penelitian untuk menjaring 

data/informasi. Jadi tringulasi digunakan oleh peneliti dalam 

menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Agar data benar-benar 

valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi, yaitu: 

a. Triangulasi data/sumber data, yaitu dengan menggunakan 

berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Pada 

triangulasi ini peneliti tidak hanya menggunakan informasi 

dari satu informan saja , tetapi informasi dari para 

informan di lingkungan tempat penelitian yang meliputi : 

Waka Kurikulum, Guru , dan Siswa
21

. 

b. Triangulasi peneliti, yaitu para evaluator menggunakan 

metode kualitatif yang sama misalnya wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Temuan setiap evaluator 

dibandingkan. Jika temuan evaluator menghasilkan 

kesimpulan yang sama maka validitas temuan dapat 

ditetapkan.
14

 Dengan membandingkan berbagai data hasil 

wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Data-data yang 

                                                             
21 exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 112. exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 112. 



23  

 
 

telah diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya 

agar teruji kebenarannya. 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan merupakan struktur atau 

uruta pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan 

sehingga dapat diketahui logika penyusun dan kohorensi 

antara satu bagian dengan bagian lainnya ( bab I sampai V). 

Untuk mencapai suatu tujuan yang diharabkan, makan 

sistematika pembahasaan dalam skripsi ini dibagi menjadi 

beberapa bab, yakni:  

  Bab I. Berisi gambaran umum dalam penulisan 

skripsi, yang dimulai  dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, maanfaat penelitian, kajian penelitaan 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Pada bab I ini, peneliti mendeskripsikan masalah 

yang melatar belakangi adanya penelitian ini untuk dilakukan 

yang berkaitan dengan penerapan metode  resouyrce based 

learning. 

  Bab II. Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan 

beberapa konsep untuk digunakan sebagai landasan teori pada 

skripsi ini. Konsep yang dikemukakan pada bab II ialah 

berfokus kepada metode resource based learning, belajar, 

sumber belajar, dan mata pelajaran IPA.. 

 Bab III. Pada bab ini, peneliti berusaha untuk 

menemukan data tentang penerapan metode pembelajaran 

yang digunakan di MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi dan 

peneliti mendeskripsikan tentang objek penelitian. 

 Bab IV. Pada bab ini, peneliti memaparkan atau 

analisi hasil penelitian, yang meliputi sub-hasil yang 

membahas tentang penerapan metode resource based learning 

di kelas IV MI Masyariqul Anwar IV Suka Bumi pada mata 

pelajaran IPA. 

 Bab V. Pada bab ini, merupakan bab penutup dalam 

skripsi ini yang berisikan simpulan atas pembahasan atau 

analisis hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dan pada 

bab ini juga, penulis menampilkan rekomendasi guna untuk 
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dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi yang 

berkepentingan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Resource Based Learning 

1. Hakikat Resource Based Learning  

           Resource Based Learning  adalah segala bentuk belajar 

yang langsung menghadapkan peserta didik dengan suatu atau 

sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok 

dengan segala kegiatan belajar yang bertalian atau berkaitan 

dengan itu, jadi bukan dengan cara yang konvensional dimana 

pendidik menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta 

didik, akan tetapi setiap komponen yang dapat memberikan 

informasi seperti perpustakaan, laboratorium, kebun dan 

semacamnya merupakan sumber belajar.
22

 Belajar dengan 

menggunakan banyak sumber belajar akan sangat 

mempermudah proses pembelajaran karena sumber yang 

digunakan tak hanya dari buku dan guru saja. Penggunaan 

sumber belajar yang banyak akan membuat peserta didik lebih 

banyak dalam bereksplorasi untuk mencari informasi. 

Menurut Baswick, Resource Based Learning yaitu 

pembelajaran melibatkan keikutsertaan secara aktif dengan 

berbagai sumber (orang, buku, jurnal,web, surat kabar, 

multimedia, lingkungan, laboratorium dan masyarakat), 

dimana para peserta didik akan termotivasi untuk belajar 

dngan berusaha meneruskan informasi sebanyak mungkin.
23

 

Resource based learning adalah model pembelajaran yang 

digunakan pendidik dalam proses pembelajaran sebagai 

perantara komunikasi menyampaikan isi materi pembelajaran. 

Resource based learning merupakan suatu sistem 

pembelajaran berorientasi pada peserta didik yang diatur 

sangat rapi untuk kemandirian dalam pembelajaran, sehingga 

memungkinkan keseluruhan kegiatan pembelajaran dilakukan 

                                                             
22 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: 

ALFABETA, 2014). h.65. 
23B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013). h. 215. 
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dengan menggunakan sumber belajar, baik manusia maupun 

belajar non manusia dalam situasi pembelajaran secara afektif 

Penerapan Metode Resource Based Learning 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis pada siswa. Metode pembelajaran Resource Based 

Learning memfokuskan tujuan pada tercapainya kemampuan 

siswa dalam mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengamati 

informasi, membuat hipotesis, menyusun pertanyaan dan 

mengolah informasi serta menarik kesimpulan dari 

penyelesaian masalah yang dapat dipecahkan. Hasil analisis 

maka dapat diungkapkan bagaimana penerapan metode 

pembelajaran Resources Based Learning dengan dapat 

memberikan peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan self-confidence terbaik dibandingkan metode 

pembelajaran lainnya 

          Sumber belajar diperoleh dari lingkungan maupun 

pengalaman, asalkan dapat digunakan dan mendukung 

kegiatan belajar secara efektif dan mempermudah pencapaian 

pembelajaran, baik disediakan dan tidak disediakan langsung 

maupun non langsung dan konkret maupun abstrak. Tetapi 

tetap terarah dan bersifatformal.
24

 Berdasarkan pendapat 

diatas pembelajaran yang menghadapkan peserta didik kepada 

sejumlah sumber belajar secara kelompok maupun individu, 

dimana dalam pembelajaran pendidik sebagai fasilitator saja 

tidak menyampaikan bahan pembelajaran. Peserta didik dapat 

memperoleh sumber belajar sangat beragam jenisnya, asalkan 

dapat mendukung kegiatan pembelajaran secara efektif dan 

mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran secara terarah 

dan bersifatformal. 

2. Sumber Belajar 

         Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat 

dijadikan atau dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari 

bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Sumber belajar tidak selamanya harus 

                                                             
24Evelin Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2017), h. 127. 
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bertumpu hanya dari buku saja seperti yang selama ini 

berjalan, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, 

sumber belajar dapat melibatkan dari berbagai sumber 

meliputi sumber daya manusia, alat dan bahan pelajaran, 

media elektronik yang tentunya disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, 

teknik dan tata tempat. Dapat dibedakan menjadi dua jenis: 

a Sumber belajar yang direncanakan, yaitu semua sumber 

yang secara khusus telah dikembangkan sebagai 

komponen sistem instruksional untuk memberikan 

fasilitas belajar yang terarah dan bersifatformal. 

b Sumber belajar karena dimanfaatkan, yaitu sumber-

sumber yang tidak secara khusus dirancang untuk 

keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, 

diaplikasikan dan digunakan untuk keperluanbelajar. 

3. Ciri-ciri Belajar Berdasarkan Sumber 

a Belajar berdasarkan sumber memanfaatkan sepenuhnya 

segala sumber informasi sebagai sumber bagi pelajaran 

termasuk alat-alat audiovisual dan memberi kesempatan 

untuk merencanakan kegiatan belajar dengan 

mempertimbangkan sumber-sumber yangtersedia. 

b Belajar berdasarkan sumber berusaha memberi 

pengertian kepada murid tentang luas dan aneka 

ragamnya sumber-sumber informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber  itu berupa 

sumber dari masyarakat dan lingkungan berupa 

manusia, museum, organisasi, dan lain-lain, bahan 

cetakan, perpustakaan, alat audiovisual, dan sebagainya. 

Mereka harus diajarkan teknik melakukan kerja 

lapangan, menggunakan perpustakaan, buku referensi, 

sehingga mereka lebih percaya akan diri sendiri dalam 

belajar. 

c Belajar berdasarkan sumber berhasrat untukmengganti 

aktivitas murid dalam belajar tradisional dengan belajar 

aktif didorong oleh minat dan keterlibatan diri 



28 
 

dalampendidikannya. 

d Belajar berdasarkan sumber berusaha untuk 

meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan 

berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran, metode 

kerja, dan medium komunikasi, yang berbeda sekali 

dengan kelas yang konvensional yang mengharuskan 

siswa-siswa belajar yang sama dengan cara yangsama. 

e Belajar berdasarkan sumber memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja menurut kecepatan dan 

kesanggupan masing-masing dan tidak dipaksa bekerja 

menurut kecepatan yang sama dalam hubungan kelas. 

Murid-murid berbeda, ada yang lebih cepat dan lebih 

mendalam mempelajari sesuatu daripada anak lain. 

Menggunakan kecepatan yang sama bagi semua murid 

dapat berarti bahwa kecepatan itu tidak sesuai bagi 

kebanyakan anak yang dapat mengakibatkan bahwa 

tidak tercapai hasil belajar yang diinginkan. 

f Belajar berdasarkan sumber lebih fleksibel dalam 

penggunaan waktu dan ruang belajar. Jadi dengan cara 

ini murid-murid tidak diharuskan belajar bersama dalam 

ruang yang sama pada waktu yang sama. Ini berarti 

bahwa jadwal pelajaran dibuang sama sekali. Rencana 

waktu ada, namun tidak ketat seperti dalam cara yang 

konvensional. Dengan sendirinya administrasi waktu 

dan ruang belajar menjadi suatu masalah yang harus 

dipikirkan. 

g Belajar berdasarkan sumber berusaha mengembangkan 

kepercayaan akan diri sendiri dalam hal yang 

memungkinkannya untuk melanjutkan belajar 

sepanjang hidupnya. Murid-murid dibiasakan sendiri 

untuk mencari dan menemukan sendiri sehingga  ia 

tidak selalu bergantung pada oranglain. 

4. Manfaat Metode Pembelajaran Resource Based 

Learning 
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          Manfaat metode Resource Based Learning dalam 

pembelajaran ialah, sebagai berikut: 

a. Dapat memupuk bakat dan pengetahuan 

yangterpendam. 

b. Memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih 

konkret dan langsung, misalnya melakukan pergi 

berdarma wisata ke pabrik-pabrik, ke pelabuhan, dan 

lainsebagainya. 

c. Mengusahakan sumber-sumber belajar yang 

memungkinkan pembelajaran berlangsung. 

d. Belajar sesuai dengan kondisi tanpa merasa cemas dan 

merasakan suasana persaingan.
25

 

5. Pelaksanaan Resource Based Learning 

          Resource based learning adalah cara belajar yang 

bermacam–macam bentuk dan sumbernya. Metode ini dapat 

singkat atau panjang, berlangsung selama satu jam pelajaran 

atau selama setengah semester dengan pertemuan dua kali 

seminggu selama satu atau dua jam, dapat diarahkan oleh guru 

atau berpusat kepada kegiatan murid, dapat mengenai satu 

mata pelajaran tertentu atau melibatkan berbagai disiplin, 

dapat bersifat individual atau klasikal, dapat menggunakan 

alat audio visual yang diamati secara individual atau 

diperlihatkan kepada seluruh kelas. 

         Metode ini nampaknya seperti sesuatu yang terdiri atas 

berbagai komponen yang meliputi pengajaran langsung oleh 

guru, penggunaan buku pelajaran, latihan–latihan formal, 

maupun kegiatan penelitian, pencarian bahan dari berbagai 

sumber, latihan memecahkan soal dan penggunaan alat audio 

visual. Dalam pelaksanaan cara belajar ini perlu diperhatikan 

hal–hal berikut: 

a. Pengetahuan yang ada 

Dalam hal ini mengenai pengetahuan guru tentang latar 

belakang murid dan pengetahuan murid tentang bahan 

pelajaran. 

b. Tujuan Pelajaran 

                                                             
25Eveline Siregar,Op.Cit. h. 133. 
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Guru harus merumuskan dengan jelas tujuan apa yang 

ingin dicapai dengan pelajaran tersebut. Tujuan ini tidak 

hanya mengenai bahan yang harus dikuasai, akan tetapi 

juga keterampilan, tujuan emosional dan sosial. 

c. Memilih Metodologi 

Metode pengajaran banyak ditentukan oleh tujuan. Bila 

topik yang dihadapi itu lebih luas seperti pada pengajaran 

unit, berbagai ragam metode akan perludigunakan. 

d. Koleksi dan Penyediaan Bahan 

Perlu diketahui bahwa bahan dan alat yang dimiliki oleh 

sekolah. Bahan yang diperlukan oleh semua murid dapat 

diperbanyak. Juga bahan untuk kegiatan kreatif dan lain – 

lain harus disediakansebelumnya. 

e. Penyediaan Tempat 

Tempat juga harus memadai untuk diterapkannya metode 

ini, jika tempat tidak memadai maka dikhawatirkan 

metodenya tidak akan berjalan maksimal. 

6. Tujuan Resource Based Learning 

Tujuan metode Resource Based Learning adalah 

sebagai berikut: 

a Membantu pendidik memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada peserta didik. 

b Pendidik dapat mengetahui perbedaan individu baik 

dalam hal gaya belajar, pengetahuan peserta didik, 

kemampuan, kebutuhan dan minat. 

c Mendorong pengembangan kemampuan memecahkan 

masalah, mengambil keputusan dan memiliki 

keterampilanmengevaluasi. 

d Mendorong supaya peserta didik memiliki rasa 

bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri. Dengan 

demikian melatih peserta didik dalam belajar sehingga 

pembelajaran dapat bermakna dan lebih tertanam 

padadirinya. 

e Menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk 

dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

yangefektif. 
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f Peserta didik dapat menemukan dan dapat memilih 

informasi yang tepat dalam penggunaan 

sumberinformasi. 

g Peserta didik akan belajar bagaimana cara belajar. Meski 

dalam sekali melihat informasi, akan mengembangkan 

sikap positif dan keterampilan yang sangat berguna bagi 

dirinya dalam mendapatkan informasi yang terjadi.
26

 

          Resource Based Learning membuat peserta didik 

tidak hanya memperoleh pengetahuan dari pendidik tetapi 

siswa juga memperoleh pengetahuan dari sumber-sumber 

belajar yang ada di sekitar sekolah, karena  tujuan 

Resource Based Learning (belajar berdasarkan sumber) 

adalah membantu siswa untuk berkreasi dengan sumber-

sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah, Sehingga 

siswa mampu mengeluarkan ide-ide atau pendapat yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran. Siswa diharapkan 

mengerti bagaimana menemukan, dan memilih informasi 

yang tepat, menggunakan informasi tersebut, mengolah 

dan menciptakan pengetahuan baru berdasarkan informasi 

tersebut, serta menyajikan kembali informasi tersebut 

kepada oranglain. 

7. Langkah-Langkah Metode Resource Based Learning 

         Resources based learning memiliki beberapa 

langkah-langkah dalam pembelajarannya yang berbeda 

dengan metode pembelajaran lainya.
27

 Metode ini dapat 

singkat atau panjang, berlangsung selama satu jam 

pelajaran atau selama setengah semester dengan pertemuan 

dua kali seminggu selama satu atau dua jam, dapat 

diarahkan oleh guru atau berpusat kepada kegiatan murid, 

dapat mengenai satu mata pelajaran tertentu atau 

melibatkan berbagai disiplin, dapat bersifat individual atau 

klasikal, dapat menggunakan alat audio visual yang 

diamati secara individual atau diperlihatkan kepada seluruh 

                                                             
26B. Suryosubroto, Op.Cit. h. 219. 
27Hasanah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Larutan Asam, 

Basa Dan Garam Melalui Penerapan Strategi Resource Based Learning Pada Siswa 

Kelas XI IPA 3di SMAN 22 Bandung” Jurnal Pendidikan vol. 7 no. 1 (2019) h. 14 
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kelas. Berikut adalah Langkah-langkah metode Resource 

Based Learning yaitu: 

a. Langkah pertama ialah mengidentifikasi informasi yang 

dibutuhkan untuk mengatasi masalah, peserta didik 

harus mengetahui alasan untuk memperoleh informasi 

dan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan. 

Peserta didik harus fokus pada definisi tugas, penetapan 

tujuan, dan strategi mencari informasi yang sesuai. Pada 

tahap awal ini dalam proses pembelajaran berbasis 

sumber, pendidik harus meyakinkan peserta didik dari 

kebutuhan untuk membangun atau menerima batas-

batastugas. 

b. Langkah kedua ialah mencari dan mengakses informasi, 

pendidik membimbing peserta didik dalam mencari 

informasi dan mengakses informasi yang harus dicapai 

secara efisien oleh peserta didik melalui 

berbagaireferensi. 

c. Langkah ketiga ialah menganalisis dan mengevaluasi 

informasi, pendidik membimbing peserta didik mulai 

aktif memproses informasi: menganalisis, mensintesis, 

dan mengevaluasi konten. Peserta didik melakukan 

analisis dan evaluasi informasi secara mandiri atau 

dengan bimbingan pendidik, namun selama proses 

belajar peserta didik dapat memilih informasi dan aktif 

menggunakannya. 

d. Langkah keempat ialah memutuskan menggunakan 

informasi dan mengaturnya dengan tepat, peserta didik 

berkaitan data yang diambil untuk tugas awal atau 

masalah. Memutuskan bagaimana materi dari berbagai 

sumber akan digunakan. siswa mengatur informasi 

dalam beberapa cara yang dapat digunakan, membuat 

keputusan tentang apa yang akan dimasukkan dan 

memesan materi dalam beberapa mode. 

e. Langkah kelima ialah mengkomunikasikan hasilnya, 

pada tahap ini peserta didik benar-benar menggunakan 

informasi yang didapat untuk mengatasi permasalahan 
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dan membuat keputusan tentangpenggunaannya. 

8. Penilaian Pada Pembelajaran dalam Metode Resource 

Based Learning 

          Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil 

keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh 

melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan 

instrumen tes maupun nontes. Penilaian dapat di bagi 

menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan sumatif.
28

 

Penilaian formatif dilakukan dengan maksud memantau 

sejauh manakah suatu proses pendidikan telah berjalan 

sebagaimana yang direncanakan. Jadi dari uraian teori di 

atas dapat di simpulkan penilaian adalahmemberi nilai 

tentang kualitas sesuatu.Dari segi bentuk pelaksanaannya 

terdapat dua jenis tes yaitu, tes tertulis(writen tes) dan tes 

lisan (oral tes).  

 Tes tertulis yaitu tes yang mengajukan 

butirbutirpertanyaan dengan mengharapkan jawaban 

tertulis, seperi pilihanganda,esay dan menjodohkan. 

Biasanya tes ini digunakan untuk mengukuraspek kognitif 

peserta didik. Tes lisan yaitu tes yang mengajukan 

pertanyaan-pertanyaandengan menghendaki jawaban 

secara lisan seperti wawancara. Tes inijuga dilakukan 

untuk aspek ranah kognitif peserta didik. Berkenaan 

dengan hasilbelajar diklarifikasikan kedalam 3 ranah yaitu 

: 

a Ranah Kognitif 

1) Pengetahuan hafalan ialah tingkat kemampuan untuk 

mengenal ataumengetahui adanya respon, fakta, atau 

istilah-istilah tanpa harus mengerti,atau dapat menilai 

dan menggunakannya. 

2) Pemahaman adalah kemampuan memahami arti 

konsep, situasi serta faktayang diketahuinya. 

Pemahaman dibedakan menjadi 3 kategori, 

                                                             
28Nasir A. R. Lasaka, Jamaludin, dan Bonifasius Saneba “Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Melalui Metode Resource Based Learning (RBL) 
PadaPembelajaranPKndi Kelas IV SDN Sampaka” Jurnal kreatif tadaluko vol. 5 n0. 

1 (2013) h. 159 
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pemahamanterjemahan, pemahaman penafsiran dan 

pemahaman eksplorasi. 

b. Ranah Afektif 

1) Aplikasi atau penerapan adalah penggunaan abstrak 

pada situasi konkret yang dapat berupa ide, teori atau 

petunjuk teknis. 

2) Analisis adalah kemampuan menguraikan suatu 

intregasi atau situasitertentu kedalam komponen-

komponen atau unsur-unsur pembentuknya. 

 

 

c. Ranah Psikomotorik 

1) Sintesis yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-

bagian kedalam suatu bentuk menyeluruh. 

2) Evaluasi adalah membuat suatu penilaian tentang 

suatu pernyataan, konsep, situasi, dan lain 

sebagainya. 

Untuk mengetahui ketercapainya tujuan pembelajaran, 

dilaksanakan penilaian dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan isi materi. Jadi 

penerapan metode Resource Based Learning di kelas IV MI 

Masyariqul Anwar IV Suka Bumi lebih cenderung 

menggunakan aspek penilaian kognitif. Tujuan utama 

melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah 

untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat 

pencapaian tujuan instruksional peserta didik sehingga dapat 

diupayakan tindak lanjut. Tindak lanjut termasuk merupakan 

fungsi evaluasi dan dapat berupa, penempatan pada tempat 

yang tepat, pemberian umpan balik, diagnosis kesulitan 

belajar peserta didik dan penentuan kelulusan. 

B. Belajar 

1. Hakikat Belajar 

            Menurut R. Gagne, belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

tingkah lakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan 

mengajar merupakan dua konsep yang tidak dipisahkan satu 
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sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam suatu 

kegiatan dimana terjadi interaksi antara guru dengan peserta 

didik, serta peserta didik dengan peserta didik saat 

berlangsungnya pembelajaran.
29

 Dari beberapa definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perubahan 

tingkah laku sebagai akibat pengalaman. Dalam ayat al- 

Qur’an yang menerangkan tentang belajar: 

                  

                  

                         

                  

                   

       

Artinya: Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al 

Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang 

muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain 

(ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang 

dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka 

mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat 

daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 

ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya 

melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya 

                                                             
29Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Kencana, 2016), h. 183. 
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berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang 

mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan 

tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan 

orang-orang yang berakal. (Q.S Ali-Imran:7)30 

1. Hakikat Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan 

mengajar. Dengan kata lain pembelajaran adalah 

penyederhana dari kata belajar dan mengajar, proses belajar 

mengajar, atau kegiatan belajar mengajar.
31

Pembelajaran 

merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal agar 

terjadi proses belajar pada diri individu yang belajar. 

Hakikat pembelajaran secara umum dilukiskan Gagne dan 

Briggs adalah serangkaian kegiatan yang dirancang yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran 

mengandung makna setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu individu mempelajari sesuatu kecakapan tertentu. 

                 

           

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang 

roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan ku, dan 

tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 

sedikit”32(Q.SAl-Isra’:85) 

Menurut Gagne, Briggs dan Wagne pengertian 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta 

didik.
33

 Sedangkan menurut wenger mengatakan bahwa 

pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan 

                                                             
30  Agama Ri, Alquran Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamilqur’an,2007), h. 

51 
31Ibid. h. 19. 
32 Agama Ri, Alquran Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamilqur’an, 2007), h. 

282 
33Karwono, HeniMularsih, Op.Cit. h.20. 
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oleh seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas lain.
34

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah usaha sadar yang dilakukan guru 

untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri peserta didik yang belajar. 

C.  Mata Pelajaran IPA ( Ilmu Pengetahuan Alam) 

1. Hakekat IPA dan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau Sains dalam arti 

sempit merupakan disiplin ilmu yang terdiri physical 

sciences (ilmu fisik) dan life sciences (ilmu biologi). Yang 

termasuk physical sciences adalah ilmu-ilmu astronomi, 

kimia, geologi, mineralogy, meteorology dan fisika. 

Sedangkan life sciences meliputi anatomi, fisiologi, 

zoology, citologi, embriologi dan mikrobiologi. 

Pembelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam 

merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi pada lingkungan alam. Pembelajaran ini 

bertujuan untuk memberikan kepekaan dan juga perhatian 

bagi para peserta didik untuk dapat mengenali secara lebih 

mendalam tentang lingkungan alam. Melalui pembelajaran 

sains ini diharapkan seiring dengan bertambahnya 

pemahaman tentang lingkungan alam maka diharapkan di 

masa depan lahir generasi yang memiliki kepedulian untuk 

menciptakan kehidupan yang sejahtera tanpa melupakan 

kelestarian alam.
35

 

Sains itu adalah ilmu yang berlandaskan observasi 

atau pengamatan. Selanjutnya observasi sangat besar 

perannya dalam penelitian dan penemuan ilmu ilmiah. IPA 

merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala 

alam dan kebendaaan yang sistematis, tersusun secara 

teratur, berlaku secara umum, berupa kumpulan hasil 

observasi dan eksperimen. IPA atau Sains berupaya 

                                                             
34MiftahulHuda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu Metodis 

dan Pragmatis, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 2. 
35 Ayu Nur Shawmi,” Analisis Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Dalam Kurikulum 2013”. Terampil (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 2016 

) .Volume 3 Nomor  
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membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan 

kecerdasan dan pemahaman tentang alam seisinya yang 

penuh dengan rahasia yang tidak ada habisnya. Dengan 

terbukanya rahasia alam itu satu persatu, serta mengalirnya 

informasi yanh dihasilkannya, jangkauan Sains semakin 

luas dan lahirlah sifat terapannya, yaitu teknologi. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan sebuah cara untuk 

mencari tahu tentang alam secara sistematis. Dengan 

demikian, IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja, 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Dalam 

proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

IPA atau Sains membahas tentang gejala-gejala 

alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada 

hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Powler bahwa IPA merupakan ilmu yang berhubungan 

dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis 

yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa 

kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. IPA 

merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) namun 

pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan teori (dedukatif). IPA menurut 

perkataanya yaitu ilmu, pengetahuan dan alam. Ilmu 

adalah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan adalah 

segala sesuatu yang diketahui manusia. dari dua pengertian 

tersebut dapat digabungkan yaitu IPA sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian 

yang ada di alam ini. Sains merupakan aktivitas mental 

(berfikir) orang-orang yang bergelut dalam bidang yang 

dikaji. 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat kita 

ketahui bahwa IPA merupakan ilmu yang memperlajari 
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tentang alam semesta beserta isi dan kejadian-kejadian 

yang dapat diperoleh dan dikembangkan baik secara 

indukatif atau deduktif. Ada dua hal yang berkaitan dengan 

IPA yaitu sebagai produk dan IPA sebagai proses. IPA 

sebagai produk yaitu pengetahuan IPA yang berupa 

pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan 

metakonigtif. IPA sebagai proses yaitu kerja ilmiah. Baik 

produk atau proses IPA merupakan subjek kajian IPA. 

Dengan belajar IPA, belajar produk dan bagaimana proses 

IPA dapat kita peroleh.  

2. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA di sekolah sebaiknya: 

a. Memberikan pengalaman pada peserta didik sehingga 

mereka kompeten melakukan pengukuran berbagai 

besaran fisis. 

b. Menanamkan pada peserta didik pentingnya 

pengamatan empiris dalam menguji suatu pernyataan 

ilmiah (hipotesis). 

c. Latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan 

belajar matematika, yaitu sebagai penerapan 

matematika pada masalah-masalah nyata yang berkaitan 

dengan peristiwa alam 

d. Memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan 

kreatif dalam kegiatan perancangan dan pembuatan 

alat-alat sederhana maupun penjelasan bebagai gejala 

dan keamphan IPA dalam menjawab berbagai 

masalah.
36

 

Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada tahap 

perkembangan kognitif yang berbeda dengan siswa sekolah 

pada jenjang berikutnya. Dalam teori perkembangan 

intelektual yang dikembangkan piaget, siswa SD sebagian 

besar berada pada tahap oprasi konkrit. Oleh karena itu 

pembelajaran di SD khusus nya mata pelajaran IPA  

                                                             
36Novi Hartanto, Arief Hidayat, dan Fitro Nur Hakim, Rancangan 

Bangunan Media Pembelajaran IPA Organ Pencernaan Berbasis Role 
Playing Game Untuk Kelas V SD,(Jurnal Komputaki, Vol 2 1 Februari 

2016),h. 41-42. 
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sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan masalah 

konkrit atau realistik sehingga dapat dibayangkan oleh 

peserta didik. 

3. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

 Pembelajaran sains di sekolah dasardikenal dengan 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA).Konsep IPA di 

sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, 

karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata 

pelajaran kimia, biologi, dan fisika. 

 Adapun tujuan pembelajaran sains disekolah dasar 

dalam Badan Nasional Pendiidkan ( BSNP), dimaksudkan 

untuk: 

a) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b) Mengembangakan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehai-hari. 

c) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA,lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

d) Mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan 

membuat keputusan. 

e) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan 

segala keteraturan sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

f) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP.
37

 

4. Ruang Lingkup IPA 

Ruang lingkup bahan kajian di SD/MI meliputi 

aspek-aspek berikut: 

                                                             
37Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Kencana, 2016), Cet Ke-4h. 171. 
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a) Makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu, manusia, 

hewan tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan 

serta kesehatan. 

b) Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi: cair padat dan gas. 

c) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, 

panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 

d) Bumi dan alam sekitar meliputi: tanah, bumi, tata 

surya, dan benda- benda langit lainnya (Mulyasa). 

Powler dalam Usman mengemukakan IPA 

merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam 

dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara 

sistematis. Sedangkan Usman Samatowa IPA merupakan 

suatu kumpulan pengetahuan tentang alam, gejala-

gejalanya yang diperoleh dan disusun secara teratur, yaitu 

dengan melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusun teori, serta eksperimentasi dan 

observasi.
38

 Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

ruang lingkup IPA tidak hanya membahas tumbuhan atau 

hewan tetapi membahas semua gejala-gejala, kedian-

kejadian didalam alam semesta ini 

  

                                                             
38Nur Astriany, Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Melalui Penggunaan 

MIND MAP Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Bekasi Utara, Jurnal: Pendidikan 

Dasar, Vol 6 (1 Mei 2016)hal.183. 
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