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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED 

LEARNING BERBANTUAN MIND MAPPING TERHADAP 

PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP 

 PESERTA DIDIK KELAS V 

 

DWI AGUSTINA SURYANI 

 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

model PjBL berbantuan mind mapping terhadap peningkatan 

penguasaan konsep peserta didik kelas V di SD Negeri 5 Jatimulyo 

Lampung Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kuantitatif dengan design pre-experimental design dengan rancangan 

one group pretest-postest dengan menggunakan kelas eksperimen 

sebagai penelitian tanpa adanya kelas kontrol. Setelah diberikan 

perlakuan sampel tersebut diberikan tes akhir yaitu tes penguasaan 

konsep. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan 

perolehan sampel penelitian yaitu kelas penelitian 1, kelas penelitian 

2, dan kelas penelitian 3, ketiga kelas penelitian diberikan treatment 

yang sama dengan menggunakan model project based learning 

berbantuan mind mapping. Pengujian hipotesis digunakan teknik uji  

yaitu One Sample T-Test dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa perhitungan hasil penelitian 

menunjukkan 0,000<0,05. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa 

(1) terdapat pengaruh tehadap penguasaan konsep peserta didik 

dengan penerapan model pembelajaran project based learning, (2) 

pembelajaran menggunakan PjBL terhadap peningkatan penguasaan 

konsep dikategorikan cukup efektif dengan klasifikasi sedang, (3) 

terdapat perbedaan rata-rata penguasaan konsep peserta didik antara 

tes awal dengan tes akhir setelah diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran PjBL. 

 

Kata kunci: Mind Mapping; Penguasaan Konsep; dan Project Based 

Learning (PjBL); Ilmu Pengetahuan Alam 
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MOTTO 

 

ۡسًرااِنَّ َمَع اۡلُعۡسِر يُ   
 

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”
1
 

(Q.S. Al-Insyirah: 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Al-Qur’an .Surat Al-Insyirah;6.Semarang:PT. Aksara Indah, 2010.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi 

ini, dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman, maka 

penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang 

terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksud adalah “Pengaruh Model Pembelajaran Project 

Based Learning Berbantuan Media Mind Mapping Terhadap 

Peningkatan Penguasaan Konsep Peserta Didik Kelas V”. 

Adapun penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

tersebut yaitu, sebagai berikut: 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang, sesuatu daya yang 

dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. 

Model pembelajaran merupakan suatu proses 

perencanaan yang digunakan untuk pedoman dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran juga merupakan salah satu 

bentuk pendekatan yang digunakan dalam rangka membentuk 

perubahan perilaku peserta didik agar dapat meningkatkan 

motivasi dalam proses pembelajaran. Konsep pembelajaran 

sangat erat sekali kaitannya dengan gaya belajar peserta didik 

dalam meningkatkan prestasi belajar. Konsep model 

pembelajaran harus memiliki makna yang lebih luas yang 

mencakup rasional teoritis yang logis disusun oleh para 

pencipta atau pengembangnya dalam model pembelajaran, 

mempunyai landasan tentang apa dan bagaimana peserta didik 

belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, 

adanya perubahan dalam cara mengajar yang perlu dilakukan 

agar model pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik dan berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan 



 
 

 
 

2 

perlunya melibatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
1
 

Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

merupakan cara yang digunakan guru dalam menuntun peserta 

didik untuk melahirkan karya dari hasil pemahaman materi 

pelajaran dan mengeksplorasinya sehingga menjadi karya 

yang monumental. Model ini bertujuan untuk 

mengembangkan imajinasi peserta didik sehingga 

menghasilkan suatu produk. Pada intinya seorang guru tidak 

perlu melihat hasilnya agar sempurna, tetapi melihatnya dari 

proses perjuangan yang dibuatnya.
2
 

Media pembelajaran adalah suatu jenis peralatan, 

metode, atau teknik untuk menyampaikan informasi dan 

memperkuat bahan pelajaran untuk menarik minat siswa dan 

memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam proses belajar 

mengajar. Dalam skenario ini, penerima pesan adalah siswa, 

dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari penggunaan 

media dalam keadaan apapun. Media pembelajaran dapat 

menjadi alat yang berharga bagi pendidik dalam membantu 

mereka dengan tugas pendidikan mereka. Media pembelajaran 

pada umumnya efektif untuk mengarahkan dan mengarahkan 

siswa memperoleh pengalaman belajar; namun, pengalaman 

belajar yang diperoleh siswa bergantung pada keterlibatan 

mereka dengan media. Tentunya jika bahan ajar yang 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran maka hasil 

belajar akan meningkat.
3
  

Mind mapping adalah cara baru untuk menerapkan 

atau mencatat ide maupun gagasan pikiran. Selain itu, mind 

mapping juga dapat diartikan sebagai proses memetakan 

pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan 

                                                             
1Ponidi, dkk., Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Indramayu: Adab, 

2021), h. 10.  
2Maulana Arafat Lubis, dan Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI, 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), h. 76.  
3Guslinda, dan Rita Kurnia, Media Pembelajaran Anak Usia Dini, (Surabaya: 

Jakad Publishing, 2018), h. 3.  



 
 

 
 

3 

tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi 

konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya 

dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang 

disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga 

tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari 

cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak.
4
 

Menurut Gagnae, Brings, dan Warner penguasaan 

konsep adalah kemampuan yang mungkin seseorang dapat 

berbuat sesuatu. Seseorang yang memiliki penguasaan konsep 

yang baik, luas, dan mendalam seperti yang dimiliki oleh 

pakar bidang ilmu tertentu, memungkinkan seseorang atau 

pakar yang bersangkutan menerapkan penguasaannya dalam 

berbagai keperluan. Menurut Bloom penguasaan konsep 

diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi 

atau bahan yang dipelajari. Hal ini berkaitan dengan seberapa 

besar mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran 

yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana 

siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang 

dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.
5
 

Peserta didik adalah individu yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik 

serta mempunyai keputusan dalam menerima pelajaran yang 

diberikan oleh pendidiknya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam bahasa latin disebut educare, secara 

konotatif bermakna melatih. Dalam dunia pendidikan, 

                                                             
4Basilia Subiyati Wilujeng, dkk., “Media Pembelajaran Berbasis Mind 

Mapping Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengajar”, Jurnal Abdikarya, Vol. 3 No 

1, (Januari, 2019), h. 57.  
5Widia, dkk., “Penggunaan Strategi Mind Mapping Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Konsep Siswa”, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol 6 No 2, (Oktober 

2020), h. 469.  
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terdapat dua istilah yang berdekatan dan hampir sama 

bentuknya, yaitu paedagogie dan paedagogiek. Paedagogie 

secara bahasa berarti pendidikan, sementara itu paedagogiek 

berarti ilmu pendidikan. Paedagogie berarti pergaulan dengan 

anak-anak. Paedagogiek berasal dari bahasa Yunani diserap 

ke bahasa Indonesia menjadi pedagogik. Pedagogik atau ilmu 

pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, 

merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik.
6
 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7
 

 

ْىهُْم   فَلَْىََل وَفََس ِمْه ُكلِّ فِْسقٍَت مِّ
َوَما َكاَن الُْمْؤِمىُْىَن لِيَْىفُِسْوا َكۤافَّت ًۗ

ا اِلَْيِهْم  ْيِه َولِيُْىِرُزْوا قَْىَمهُْم اَِذا َزَجُعْىْٓ طَۤاى ِفَتٌ لِّيَتَفَقَّهُْىافِى الدِّ

٢١١لََعلَّهُْم يَْحَرُزْونَ      

 

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya 

(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tia-tiap 

golongan diantara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetauhan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apanila mereka kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S 

At-Taubah/9:122). 

Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 122 Allah 

menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus 

                                                             
6Aisyah M. Ali, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya, (Jakarta: 

Kencana, 2018), h. 9.  
7Ibid, h. 9-10.  
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berangkat ke medan perang, bila peperangan itu dapat 

dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada 

pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke 

medan perang, dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan 

mendalami agama islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat 

diajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan 

cara yang lebih efektif dan bermanfaat sehingga kecerdasan 

umat islam dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu, harus ada 

sebagian dari umat islam yang menggunakan waktu dan 

tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu 

agama, agar kemudian setelah mereka selesai dan kembali ke 

masyarakat, mereka dapat menyebarkan ilmu tersebut, serta 

menjalankan dakwah islamiyah dengan cara dan metode yang 

baik sehingga mencapai hasil yang lebih baik pula. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa dalam bidang 

ilmu pengetahuan, setiap orang mukmin mempunyai tiga 

macam kewajiban, yaitu: menuntut ilmu, mengamalkannya, 

dan mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban menuntut 

ilmu pengetahuan yang ditekankan di sisi Allah adalah bidang 

ilmu agama. Akan tetapi agama adalah suatu system hidup 

yang mencakup seluruh aspek dan segi kehidupan manusia. 

Belajar adalah proses dua arah di mana siswa dan 

guru berinteraksi. Proses pembelajaran berlangsung antar 

komponen yang saling berhubungan dengan isi tujuan 

pendidikan. Ada interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran, serta komunikasi timbal balik yang terjadi 

dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan dalam proses 

pembelajaran sangat penting dilakukan, karena merupakan 

komponen terpenting dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan menunjukkan 

bahwa lulusan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk 

berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan. Metode 

dan hasil belajar mengajar merupakan penentu utama 

keunggulan pendidikan. Pembelajaran harus dibuat semenarik 

mungkin untuk membantu siswa belajar dengan sukses, 
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khususnya dalam pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam).
8
 

 

ْمَع َواَْلَ  َجَعَل لَُكُم السَّ تُِكْم ََل تَْعلَُمْىَن َشْيـ  ۙا وَّ هه  بُطُْىِن اُمَّ
ْهْۢ ُ اَْخَسَجُكْم مِّ

 َوّللّاه

٨٧ْبَصاَز َواَْلَْفـ َِدةَ ۙ لََعلَُّكْم تَْشُكُسْونَ   

Artinya:  “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu 

bersyukur”. (Q.S An-Nahl/16: 78). 

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa ada tiga 

potensi yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu 

mendengar, melihat, dan menalar yang harus difungsikan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Koneksi antara ketiga 

komponen tersebut adalah bahwa mendengar memiliki tugas 

mempertahankan pengetahuan yang telah ditemukan dari hasil 

belajar dan mengajar, visi memiliki tugas mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan menambahkan hasil penelitian dengan 

melakukan studi tentan itu. Hati memiliki tugas memurnikan 

pengetahuan tentang semua kualitas buruk, yang terikat 

dengan teori belajar dan mengajar. 

Pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) tidak 

hanya melibatkan penguasaan kumpulan informasi, tetapi juga 

proses penemuan yang mendorong siswa untuk berpartisipasi 

secara aktif. Guru dapat memanfaatkan berbagai sumber 

pembelajaran, media, metodologi, dan model pembelajaran 

untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Model 

pembelajaran saintifik untuk siswa sekolah dasar merupakan 

model pembelajaran yang menyesuaikan kondisi belajar siswa 

dengan permasalahan kehidupan masyarakat yang nyata. 

                                                             
8Jajang Bayu Kelana, dan Duhita Savira Wardani, Model Pembelajaran IPA 

SD, (Cirebon: Edutrimedia Indonesia, 2021), h.1.  
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Siswa diberi pilihan untuk menggunakan alat dan media 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
9
    

Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E., tujuan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar sangat dibutuhkan oleh 

siswa sekolah dasar karena IPA dapat membantu pencapaian 

beberapa tujuan pendidikan di sekolah dasar. Siswa 

diharapkan mampu memahami lingkungan alam, memiliki 

keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan metode 

ilmiah sederhana, memiliki sikap ilmiah dalam mengetahui 

lingkungan alam dan memecahkan masalah yang dihadapi, 

menyadari kebesaran pencipta-Nya, dan memiliki 

pengetahuan dasar. diperlukan untuk melanjutkan pendidikan 

mereka melalui pengajaran sains. ke tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi Penguasaan topik sains oleh siswa didefinisikan 

sebagai kapasitas mereka untuk memahami suatu konsep atau 

fakta dan menanggapinya dengan menggunakan kata-kata 

mereka sendiri tanpa mengubah makna aslinya.Penguasaan 

konsep IPA diartikan merupakan proses pemaparan suatu 

fakta atau konsep IPA secara rinci melalui pengamatan dan 

percobaan.
10

 

Penggunaan media dalam pembelajaran mengalami 

banyak perubahan mulai dari bentuknya yang awalnya 

berbentuk fisik, sekarang sudah banyak media pembelajaran 

berbentuk online. Pergeseran ini seharusnya membuat sebuah 

perubahan dalam kebiasaan guru yang mengajar, dalam hal ini 

pembelajaran IPA dan lingkungan. Guru sebenarnya sudah 

mulai menggunakan media yang berbentuk digital seperti 

video misalnya, namun masih belum semuanya menggunakan. 

Bahkan, sekarang pembelajaran bias dilakukan tanpa melalui 

                                                             
9Jajang Bayu Kelana, dan Duhita Savira Wardani, Model Pembelajaran IPA 

SD, (Cirebon: Edutrimedia Indonesia, 2021), h. 1-2.   
10Deni Sulistiowati Ningsih, “Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Melalui 

Metode Demonstrasi di Kelas Vb SDN 61/X Talang Babat”, Jurnal Gentala 

Pendidikan Dasar Vol. 4 No. 1 (Juni, 2018), h. 24-25.  
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tatap muka di kelas, melainkan bisa dilaksanakan melalui 

fasilitas internet.
11

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti 

melakukan pra-penelitian yang dilakukan di sekolah dasar 

untuk melihat sejauh mana pembelajaran IPA mulai dari cara 

guru mengajar di kelas hingga respon peserta didik dalam 

menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pra-

penelitian ini juga sebagai memperkuat dugaan peneliti yaitu 

mengenai penggunaan mode; oleh guru dapat mempengaruhi 

penalaran penguasaan konsep peserta didik terhadap 

pembelajaran yang diterimanya. 

Berdasarkan hasil pra penelitian yaitu wawancara 

antara peneliti dengan wali kelas V. peneliti mendapatkan 

informasi bahwasannya guru belum menggunakan model 

pembelajaran pada saat mengajar. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, dengan 

rentan waktu yang sedikit untuk menyampaikan pembelajaran 

secara tatap muka terbatas, dengan begitu guru hanya 

menggunakan metode ceramah dan penugasan untuk 

meminimalisir proses pembelajaran dan agar sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan. Dibuktikan pada proses 

pembelajaran saat ini dimana peserta didik hanya mampu 

menyimak dan mendengarkan apa yang telah disampaikan 

oleh guru, hal ini membuat peserta didik merasa jenuh, dan 

membuat penurunan keaktifan peserta didik dalam belajar di 

kelas. Di lain waktu sebelum pandemi guru menggunakan 

beberapa model pembelajaran seperti STAD, jigsaw, dan 

investigasi, namun guru belum pernah menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek. Adanya pandemi ini guru 

belum pernah menerapkan lagi model pembelajaran ketika 

proses belajar mengajar berlangsung. Media yang digunakan 

guru dengan memanfaatkan yang telah disesediakan di 

                                                             
11Ilmi Zajuli Ichsan, dkk., “Pembelajaran IPA dan Lingkungan: Analisis 

Kebutuhan Media Pembelajatan pada SD, SMP, SMA di Tambun Selatan, Bekasi” 

Jurnal Pendidikan IPA Veteran, Vol. 2 No. 2, (2018), h. 132.  
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sekolah, guru belum pernah menggunakan media mind 

mapping dalam proses pembelajaran, untuk tes penguasaan 

konsep siswa guru memberikan soal-soal yang mendukung 

penglihatan guru sejauh mana peserta didik menguasai konsep 

sebuah materi, namun belum adanya perhitungan secara 

signifikan terhadap penguasaan konsep peserta didik. 

Kurangnya inovasi dalam kegiatan proses pembelajaran tidak 

semua kesalahan terjadi pada semua guru bisa jadi kesalahan 

datangnya dari luar seperti kurangnya sosialisasi kurikulum 

seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) atau semacamnya oleh pihak terkait. 

Permasalahan seperti ini tentu akan merujuk pada proses 

pembelajaran salah satunya pada penggunaan model dan 

metode pembelajaran yang biasanya menjadi umum dipakai 

salah satunya penggunaan metode ceramah pada proses 

pembelajaran guru. 

Kemudian pada hasil wawancara pada beberapa 

peserta didik kelas V SD Negeri 5 Bandar Lampung diketahui 

bahwa peserta didik pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) terkadang membosankan, karena disamping kegaiatan 

di laboratorium atau menciptakan penemuan atau percobaan 

secara langsung yang kurang, pembelajaran di kelas dengan 

waktu yang tersedia terkadang membosankan dan membuat 

peserta didik merasa jenuh. Mengingat pelajaran IPA di 

jenjang SD merupakan salah satu mata pelajaran yang penting 

dan perlu adanya peningkatan terhadap hasil belajar, maupun 

penguasaan konsep siswa pada suatu materi. Maka 

diperlukannya strategi pembelajaran yang dapat membangun 

peningkatan pada penguasaan konsep siswa. 

Semua itu dapat dilihat pada hasil perolehan data pada 

saat pra penelitian di SDN 5 Jatimulyo Lampung Selatan 

mengenai nilai penguasaan peserta didik. Sampel di peroleh 

dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 87, dengan sampel 30%. 

Teknik yang digunakan yaitu probability sampling dengan 
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cara cluster random sampling. Didapatkan hasil yang tertuang 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data Nilai Tes Penguasaan Konsep Peserta Didik 

Kelas V Di SDN 5 Jatimulyo Lampung Selatan 

N

O 
Indikator 

Kelas 

A B C 

1 Mengingat 
4 

(50%) 

3 

(33%) 

2 

(22%) 

2 Memahami 
3 

(38%) 

6 

(67%) 

6 

(67%) 

3 
Mengaplikasika

n 

4 

(50%) 

3 

(33%) 

4 

(44%) 

4 Menganalisis 
5 

(63%) 

4 

(44%) 

3 

(33%) 

5 Mengevaluasi 
3 

(38%) 

3 

(33%) 

3 

(33%) 

6 Membuat 
4 

(50%) 

5 

(56%) 

2 

(22%) 

Total 

48,1% 

(Sangat 

Rendah 

44,3% 

(Sangat 

Rendah) 

36,8% 

(Sangat 

Rendah) 

 Sumber: Arsip hasil pra penelitian kelas V SDN 5 Jatimulyo 

Lampung Selatan  

Berdasarkan data tes penguasaan konsep peserta didik 

kelas V diketahui pada table 1.1 diketahui pada kelas VA 

memperoleh persentase akhir pada setiap indikator adalah 

48,1% pada kelas VB memperoleh persentase 44,3% dan pada 

kelas VC memperoleh persentase 36,8% dengan kriteria nilai 

semua kelas V A, B, dan C yaitu sangat rendah. 
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Dalam pengambilan data pra riset, peneliti 

memberikan soal mengenai kebersihan lingkungan dengan 

berbantuan CRI (Certainty Respons Insex) adapun tabel CRI 

yang peneliti gunakan sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

CRI (Certainty Respons Index) 

CRI Kriteria 

0 Totally guessed answer (tidak tahu jawaban dan hanya 

ditebak) 

1 Almost guess (jawaban hampir ditebak) 

2 Not sure (tidak yakin dengan jawaban) 

3 Sure (yakin dengan jawaban) 

4 Almost certain (jawaban yang dipilih hampir pasti 

benar) 

5 Certain (jawaban  yang dipilih pasti benar) 

Sumber: Riadhotus Sholikhah, Jurnal Riset Pendidikan dan 

Inovasi Pembelajaran Matematika (JRPIPM) 

Tabel 1.3 

Data Nilai Mata Pelajaran IPA Materi Kebersihan Lingkungan 

NO Kelas Nilai Hasil Belajar (N) Jumlah 

N ≤ 66 N ≥ 66 

1 VA 8 (29%) 20 (71%) 28 

2 VB 7 (24%) 22 (76%) 29 

3 VC 18 (60%) 12 (40%) 30 

Jumlah 33 (38%) 54 (62%) 87 

Sumber: Arsip Guru IPA kelas V SDN 5 Jatimulyo Lampung 

Selatan 

Menurut hasil data pada tabel 1.3 menunjukkan nilai 

peserta didik pada hasil ujian tengah semester yaitu pada kelas 
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V mengalami perbedaan pada setiap kelasnya. Dari jumlah 

peserta didik 28 di kelas VA, 8 peserta didik (29%) nilainya 

masih di bawah KKM yaitu 66, sisanya yaitu 20 peserta didik 

(71%) yang telah mencapai nilai KKM yaitu 66. Kelas VB 

berjumlah 29 orang, 7 peserta didik (24%) nilainya masih di 

bawah 66, sisanya 22 peserta didik (76%) yang telah 

mencapai nilai 66. Kelas VC berjumlah 30 orang, 18 peserta 

didik (60%) nilainya masih di bawah 66, dan 12 peserta didik 

(40%) nilainya sudah mencapai 66. Pada data di atas, bahwa 

masih banyak nilai peserta didik yang kurang, salah satunya 

bisa dipengaruhi oleh variasi dalam proses pembelajaran.  

Menurut Nerth American Association of 

Environmental Education (NAAEE), bahwa pendidikan 

lingkungan merupakan sebuah proses yang lengkap dan 

menyeluruh untuk membantu manusia dalam memahami 

lingkungan dan permasalahannya. Neal menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan 

maka siswa perlu diberikan motivasi yang menarik, kemudian 

dibimbing melakukan observasi. Amimi dan Munandar 

sependapat, menyatakan bahwa membekali siswa dengan 

pendidikan lingkungan sejak dini sangat penting, karena 

berupaya membuat siswa peduli terhadap lingkungannya. 

Interaksi positif dengan lingkungan penting bagi 

perkembangan kesehatan anak, pendidik literasi lingkungan 

dapat meningkatkan kemampuan belajar dan kualitas 

perjalanan hidup, anak akan melihat alam sebagai sumber 

kekaguman, kegembiraan, dan pesona, dan jiwa anak akan 

diperkaya oleh alam. dan anak akan menemukan sumber 

kepekaan manusia adalah beberapa alasan mengapa anak 

harus mendapatkan pendidikan literasi lingkungan.
12

 

Berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup, perlu 

upaya pencerdasan khususnya melalui jalur pendidikan 

                                                             
12Muhamad Nur Siddiq, dkk., “Pengaruh Penerapan Problem Based Learning 

Terhadap Literasi Lingkungan Siswa SMP Pada Materi Pencemaran Lingkungan” 

Journal of Biology education, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2020), h.19.  



 
 

 
 

13 

formal. Jalur pendidikan formal ditempuh dalam wujud 

pembelajaran di sekolah yang berdasarkan pada kurikulum. 

Diharapkan dalam pendidikan formal akan meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini 

sejalan menurut Sanjaya, bahwa sedikit demi sedikit siswa 

akan berkembang secara utuh pada aspek pengetahuan, sikap, 

dan psikomotorik. Di setiap jenjang pendidikan formal 

tentunya terdapat muatan materi tentang pendidikan 

lingkungan hidup. Di jenjang Sekolah Dasar (SD), materi 

pencemaran lingkungan terdapat dalam pembelajaran 

semester 2 yaitu sub materi lingkungan sahabat kita. Untuk 

menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi yang baik 

dalam memecahkan masalah, maka diperlukan proses strategi 

pembelajaran pemecahan masalah, karena menurut Wena 

idealnya dalam aktivitas pembelajaran tidak hanya fokus pada 

upaya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga bagaimana 

mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam 

menghadapi situasi baru atau memecahkan masalah-masalah 

khusus terkait pelajaran yang dipelajari.
13

 

Dilihat dari hasil nilai pra penelitian oleh peneliti, 

guna mengatasi masalah ini tentu solusi yang efektif dalam 

pembelajarannya, sehingga dapat sesuai dengan materi IPA 

serta yang lebih khususnya tentang pemahaman konsep materi 

kebersihan lingkungan yaitu dengan menggunakan model 

project based learning berbantuan media mind mapping. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran tematik terpadu adalah model pembelajaran 

berbasis proyek. Selain itu, paradigma pembelajaran berbasis 

proyek adalah model yang berpusat pada siswa. Paradigma 

pembelajaran berbasis proyek, menurut Faisal, merupakan 

metode pengajaran inovatif yang mengedepankan 

pembelajaran kontekstual melalui tugas-tugas yang rumit. 

Pendekatan pembelajaran semacam itu melibatkan siswa 

                                                             
13Muhamad Nur Siddiq, dkk., “Pengaruh Penerapan Problem Based Learning 

Terhadap Literasi Lingkungan Siswa SMP Pada Materi Pencemaran Lingkungan” 

Journal of Biology education, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2020), h.19. .  
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dalam penyelidikan dan aktivitas tugas penting lainnya, yang 

akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan diingat lama 

oleh siswa karena mereka menemukan atau mengintegrasikan 

konsep sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks 

dengan menghasilkan produk nyata diakhir pembelajaran.
14

 

Model PjBL adalah model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 

pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek yang 

memuat tugas-tugas yang kompleks, dengan proyek yang 

dikerjakan siswa sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata dan menuntut 

siswa untuk melakukan kegiatan merancang, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan 

investigasi, serta memberikan kesempatan siswa untuk bekerja 

secara mandiri maupun kelompok. Hasil akhir dari kerja 

proyek adalah suatu produk baik laporan tertulis atau lisan, 

presentasi atau rekomendasi.
15

 

Kelebihan dari model pembelajaran project based 

learning yaitu dapat melatih siswa dalam memperluas 

pemikirannya mengenai masalah dalam kehidupan yang harus 

diterima, memberikan pelatihan langsung kepada siswa 

dengan cara mengasah serta membiasakan mereka melakukan 

berpikir kritis serta keahlian dalam kehidupan sehari-hari, 

penyesuaian dengan prinsip modern yang pelaksanaannya 

harus dilakukan dengan mengasah keahlian siswa, baik 

melalui praktek, teori serta pengaplikasiannya.
16

 

                                                             
14Zulfa Winanda, dkk., “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran 

Tematik Terpadu Tema 8 Menggunakan Model Project Based Learning (PjBL) di 
Kelas V SD Negeri 20 Indarung Kota Padang” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 5 

No. 2, (2021), h. 3286.  
15Ibid, h. 3287.   
16Putri Dewi Anggraini, “Analisis Penggunaan Model Pembelajaran Project 

Based Learning Dalam Peningkatan Keaktifan Siswa” Jurnal Pendidikan 

Administrasi Perkantoran, Vol. 9 No. 2, (2021), h. 295.  
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Pada era pembelajaran Covid-19, diperlukan 

pendekatan pembelajaran yang efektif dengan dukungan 

media pembelajaran agar pesan pembelajaran tersalurkan 

dengan baik dan diterima dengan baik oleh anak sehingga 

anak memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Media 

mind mapping merupakan salah satu dari sekian banyak 

media yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

bagi siswa sekolah dasar. Karena mencakup kombinasi warna 

dan gambar, pemetaan pikiran dapat dipahami sebagai peta 

pikiran yang membantu anak-anak untuk fokus dan menjadi 

kreatif, serta memudahkan mereka untuk mempertahankan 

apa yang telah mereka pelajari. Pemetaan pikiran, menurut 

Buzan, adalah metode sederhana untuk menyimpan dan 

mengambil informasi di otak. Pemetaan pikiran adalah 

pendekatan yang menyenangkan dan produktif untuk 

membuat catatan yang akan membantu memetakan ide-ide 

menjadi sederhana. Darusman mengatakan bahwa mind 

mapping adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan siswa dengan kegiatan kreatif 

menyusun ide pokok dari sebuah konsep menjadi sebuah peta 

pemikiran yang mudah dipahami siswa. Di dalam mind 

mapping anak dapat menggunakan gambar dan warna untuk 

mengganti tulisan dalam memuat sebuah catatan. Cara 

mempelajari mind mapping disesuaikan dengan cara kerja 

otak manusia. Kata kunci dan visual yang hidup adalah satu-

satunya cara bagi otak untuk mengingat pengetahuan. Otak 

kiri manusia disibukkan dengan logika (kata-kata, angka, 

garis, dan analisis), sedangkan otak kanan manusia disibukkan 

dengan seni dan keindahan (warna, bentuk, nada peta, 

imajinasi, dan kreativitas). Pemetaan pikiran merangsang 

anak-anak untuk mengeksplorasi hubungan antara potongan-

potongan pengetahuan dan bantuan dalam organisasi 

informasi. Sutanto mengklaim bahwa mind mapping 

membantu anak-anak belajar dan mengatur kegiatan sehari-

hari mereka dengan membiarkan mereka mencatat, 

meringkas, mengarang, berpikir analitis, berpikir kreatif, 
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merencanakan, dan memahami buku, cerita, dan materi 

lainnya.
17

 

Mind mapping memiliki kelebihan-kelebihan yang 

berdampak positif bagi pembelajaran, seperti yang 

dikemukakan Warseno, beberapa kelebian menggunakan mind 

mapping ini yaitu dapat melihat gambaran secara menyeluruh 

dengan jelas, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang 

merah antar topik, terdapat pengelompokan informasi, 

menarik perhatian mata dan tidak membosankan, proses 

pembuatannya menyenangkan karena melihat gambar, warna, 

dan lain-lain, serta mudah mengingatnya karena ada penanda 

visualnya.
18

 

Berdasarkan tuntutan kurikulum pada muatan 

pelajaran IPA peserta didik sekolah dasar harus memahami 

konsep IPA dan harus berfikir kreatif. Kreativitas dan 

penguasaan konsep siswa terhadap konsep IPA menjadikan 

siswa mudah dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan pengetahuan alam. Kreativitas merupakan 

komponen penting dalam belajar dan membantu individu 

dalam memecahkan masalah mereka dalam kehidupan sehari-

hari. Peneliti lain mengungkapkan bahwa pembelajaran yang 

mengarahkan anak belajar mandiri untuk mengkonstruk 

pengetahuannya masih kurang. Pembelajaran dimasa pandemi 

ini banyak menghabiskan waktu dengan pembelajaran 

berbentuk pemberian materi dan penugasan. Pembelajaran 

yang demikian kurang memberi kesempatan peserta didik 

untuk dapat memecahkan masalah nyata dalam kehidupan 

sehari-hari yang dapat mengembangkan kreativitas mereka 

dan kurang memberi kesempatan peserta didik untuk dapat 

memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari agar 

                                                             
17Kholida Munasti, dkk., “Penggunaan Mind Mapping Sebagai Media 

Pengembangan Kreativitas Anak di Masa Pandemi” Journal on Early Childhood, Vol. 

4 No. 3, (2021), h. 181.  
18Nina Gantina Kustiani, “Penggunaan Metode Mind Mapping dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa” Jurnal Inovasi Riset Akademik, Vol. 1 No. 1, 

(Agustus, 2021), h. 31.  
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lebih bermakna. Dengan demikian perlu adanya pembelajaran 

yang berpusat pada aktivitas siswa sehingga dapat 

mengembangkan kreativitas dan penguasaan konsep IPA.
19

 

Pembelajaran Project Based Learning disertai Mind 

Mapping merupakan metode belajar yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. PjBL 

dirancang untuk digunakan pada penyelesaian permasalahan 

komplek dalam pelajaran. Dalam pembelajaran menggunakan 

PjBL tersebut, motivasi belajar, kemampuan bekerjasama dan 

rasa tanggung jawab pada diri siswa akan meningkat. Karena 

dengan adanya proyek yang mereka kerjakan menuntut siswa 

untuk mengeksplore pengetahuan dari berbagai sumber yang 

ada disekelilingnya termasuk dari teman sekelas. Dalam 

keberjalanannya siswa juga akan cenderung memiliki rasa 

tanggung jawab yang lebih besar dengan hasil proyek yang 

dikerjakan. Menurut Arnyana, hubungan antara mind mapping 

dan penguasaan konsep termasuk mencatat untuk memperkuat 

daya ingat siswa, sehingga mind mapping menggunakan 

pengingat visual dan sensorik dalam pola ide yang terhubung 

atau terkait, seperti rute pembelajaran. Karena pemetaan 

pikiran adalah model pencatatan yang unik dan mudah 

digunakan yang dapat membantu siswa mengingat kata-kata, 

membaca, meningkatkan pengetahuan konten, dan 

membangun penguasaan konseptual, model ini sangat erat 

kaitannya dan merupakan model yang sempurna untuk 

meningkatkan kemampuan siswa. kemampuan penguasaan 

konsep.
20

  

                                                             
19Indah Yulaikah, “Efektivitas Pembelajaran STEM dengan Model PjBL 

Terhadap Kreativitas dan Pemahaman Konsep IPA Siswa Sekolah Dasar” Jurnal 

Pendidikan, Vol. 7 No. 6, (2022), h.223-224.   
20Yuyu Hendawati, dkk.,, “Penerapan Model Mind Mapping Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep IPA di Sekolah Dasar” Jurnal Metodik DIdaktik, 

Vol. 13 No. 2, (2018), h. 116. 
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Perbedaan antara penelitian yang ada dengan 

penelilitian yang dilakukan peneliti adalah pemanfaatan mind 

mapping sebagai media yang membantu proses pembelajaran 

dalam penerapan model pembelajaran project based learning, 

pembuatan mind mapping yang disajikan peneliti dengan 

menggunakan coogle. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti 

kali ini yaitu dengan menggunakan jenis pre-experimental 

design dengan menggunakan rancangan penelitian one group 

pretest-post test design. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning 

Berbantuan Media Mind Mapping Terhadap Peningkatan 

Penguasaan Konsep Peserta Didik Kelas V” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

dijelaskan di atas, telah teridentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1) Guru belum menggunakan variasi model 

pembelajaran di kelas terutama penggunaan 

model pembelajaran project based learning. 

2) Pembelajaran masih terpusat pada guru, 

sedangkan pada kurikulum 2013 dimana proses 

pembelajaran yang semestinya terpusat pada 

peserta didik dapat lebih aktif lagi, dan tidak 

memberikan efek bosan atau jenuh terhadap 

peserta didik 

3) Dalam proses pembelajaran guru belum 

menggunakan variasi pada media belajar yang 

dapat membantu jalannya proses pembelajaran di 

kelas terutama penggunaan media mind mapping, 

guru hanya menggunakan media yang telah 
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disediakan di sekolah, seperti contohnya media 

gambar. 

4) Guru hanya memberikan penugasan untuk 

penguasaan konsep siswa pada materi yang 

diajarkan, guru belum pernah mengukur 

penguasaan konsep siswa memberikan soal yang 

memperhitungkan tingkat penguasaan konsep 

yang siswa dapatkan dalam sebuah materi. 

2. Batasan Masalah 

Untuk mengatasi meluasnya permasalahan, 

berdasarkan identifikasi masalah di atas, didapatkan 

batasan masalah untuk penelitian ini, yaitu: 

1) Penelitian dibatasi hanya pada penggunaan model 

pembelajaran project based learning yang 

merupakan bentuk pembelajaran yang didasarkan 

pada temuan konstruktivis bahwa siswa 

mendapatkan pemahaman materi yang lebih 

dalam saat mereka secara aktif membangun 

pemahaman mereka dengan bekerja serta 

menggunakan gagasan, adapun sintaks model 

PjBL yang diharapkan mampu menciptakan 

pemahaman lebih terhadap materi yang akan 

diterimanya yaitu mengamati fenoma, 

menentukan pertanyaan mendasar, mendesain 

perencanaan proyek, menyusun jadwal proyek, 

memonitor siswa dan kemajuan proyek, menguji 

hasil dan mengevaluasi pengalaman. Langkah-

langkah ini  merupakan langkah yang diajukan 

oleh Kemendikbud dalam pembelajaran berbasis 

proyek, langkah tersebut akan digunakan peneliti 

pada pembelajaran IPA Materi Kebersihan 

Lingkungan. 

2) Peneliti hanya dibatasi oleh penggunaan media 

mind mapping yang merupakan sebuah teknik 
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untuk menyelaraskan otak kanan dan otak kiri 

dalam menerima informasi baru, melalui mind 

mapping informasi-informasi visual yang diterima 

oleh otak kemudian diuraikan setiap rinciannya 

untuk dibuat konsep secara menyeluruh. Peneliti 

menggunakan bentuk mind mapping dengan 

menggunakan aplikasi cogle, yang mana aplikasi 

ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat 

membantu peneliti dalam pembuatan mind 

mapping. 

3) Peneliti hanya dibatasi pada penguasaan konsep, 

menurut Bloom penguasaan konsep dartikan 

sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari 

materi atau bahan yang dipelajari, adapun 

indikator dalam pencapaian penguasaan konsep 

yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan membuat, 

indikator ini yang akan digunakan peneliti untuk 

tes penguasaan konsep peserta didik. 

4) Peneliti hanya dibatasi oleh pelajaran IPA pada 

materi Kebersihan Lingkungan di kelas V 

semester 2 sub materi Lingkungan Sahabat Kita.   

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: Apakah ada pengaruh model pembelajaran project 

based learning berbantuan mind mapping terhadap 

peningkatan penguasaan konsep peserta didik kelas V materi 

kebersihan lingkungan di SDN 5 Jatimulyo? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran 

project based learning berbantuan mind mapping terhadap 

peningkatan penguasaan konsep peserta didik kelas V materi 

kebersihan lingkungan di SDN 5 Jatimulyo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Sekolah 

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah 

satu bahan pertimbangan serta sumbangan pemikiran 

dalam usaha memberikan variasi dalam pembelajaran, 

khususnya dalam pembelajaran IPA pada materi 

kebersihan lingkungan dengan menggunakan model 

pembelajaran project based learning dan media mind 

mapping sehingga dapat menjadi salah satu model 

pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Guru 

Menjadikan hasil penelitian ini untuk 

menambah referensi terhadap proses pembelajaran 

sehingga dapat membuat pembelajaran yang 

bervariasi untuk meningkatkan penguasaan konsep 

siswa dalam pemberian materi. 

3. Bagi Peserta Didik 

Menumbuhkan semangat belajar, 

terbentuknya suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan, dan juga dapat memahami bahwa 

konsep sangat penting dalam pemecahan masalah dan 

menjadikan mereka memiliki kemampuan berpikir 

yang tinggi. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan, sumber informasi dan bahan referensi 

penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan 

dalam materi-materi yang lainnya untuk 

meningkatkan penguasaan konsep pada peserta didik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Aniswati Nahdiah dengan judul “Pengaruh Model Project 

Based Learning Berbantuan Google Meet terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa”. Menunjukkan 

bahwa hasil dari uji analisis independent t-test yaitu 0,000 

< 0,05. Dengan demikian, terdapat pengaruh project 

based learning berbantuan google meet terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa materi ekosistem kelas 

V SD Negeri Pinang Ranti 01. Project based learning 

dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

serta meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.
21

 

2. Nabila Azzahra Tusyadi dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Minat 

Belajar Siswa IPA” Berdasarkan pada uji normalitas 

menggunakan Lilliefors dengan taraf signifikan 0,05 

dengan responden kategori eksperimen yaitu 27 

responden an kategori control yaitu 29 responden 

menunjukkan Lhitung < Ltabel sehingga dapat dikatakan data 

berdistribusi normal. Hasil data perhitungan uji 

homogenitas memperoleh nilai Ftabel 1,897 dan Fhitung 

1,173 dengan derajat kebebasan pembilang = 26, derajat 

kebebasan penyebut 28 taraf signifikan = 0,05%. Dari 

hasil data tersebut dapat dikatakan data homogen. Hasil 

dari perhitungan uji hipotesis memperoleh thitung 24, 254 

                                                             
21Aniswati Nahdiah dan Sri Lestari Handayani, “Pengaruh Model Project 

Based Learning Berbantuan Google Meet terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa” Jurnal Basicedu, Vol. 5 No. 4, (2021), h. 2382.  
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dan ttabel 2,004 sehingga menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 

sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh.
22

 

3. Riska Putri Taupik dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Learning terhadap 

Pencapaian Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar” 

Penelitian ini menyatakan bahwa diperoleh hasil rata-rata 

pretest siswa kelas eksperimen pada pembelajaran Tema 8 

“Lingkungan Sahabat Kita” pembelajaran 1,2, dan 5 

adalah 49,842. Setelah siswa mendapatkan perlakuan 

pembelajaran menggunakan model project based learning 

pencapaian hasil belajar siswa meningkat yang 

ditunjukkan oleh hasil posttest yaitu 82,6315. Sedangkan 

untuk kelas kontrol rata-rata pretest siswa adalah 53,21 

dan rata-rata posttest yaitu 71,105. Setelah dilakukan uji 

hipotesis menggunakan t-test dengan taraf signifikan 5% 

(derajat kepercayaan 95%) diperoleh harga pada thitung > 

ttabel, yaitu 3,8421 > 2,028. Maka disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan model pembelajaran project 

based learning terhadap pencapaian hasil belajar IPA 

siswa sekolah dasar dalam tema lingkungan sahabat kita
23

 

4. Mayu Rusydiana dengan judul “Pengaruh Model Project 

Based Learning Terhadap Higher Order Thinking Skills 

Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar yang ditulis oleh 

Mayu Rusydiana. Berdasarkan hasil dari analisis data 

yang menunjukkan bahwa thitung  ≥ ttabel yaitu 4,480 ≥ 

0,2632, dan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka 

terdapat pengaruh penerapan model project based 

                                                             
22Nabila Azzahra Tusyadi, dkk., ”Pengaruh Model Pembelajaran Project 

Based Learning Terhadap Minat Belajar Siswa IPA” Jurnal Education, Vol. 7 No. 4, 

(2021), h. 1662.  
23Riska Putri Taupik dan Yanti Fitria, “Pengaruh Model Pembelajaran Project 

Based Learning terhadap Pencapaian Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar” Jurnal 

Basicedu, Vol. 5 No. 3, (2021), h.  1530.  
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learning terhadap higher order thinking skills pada siswa 

kelas V sekolah dasar.
24

    

5. Rika Mawarni dengan judul “Pengaruh Model Project 

Based Learning Berbasis STEM Terhadap Kemampuan 

Berfikir Kreatif Siswa Pada Materi Pokok Fluida Statis di 

Kelas XI SMA Negeri 4 Tebing Tinggi T.P 2019/2020”. 

Keterampilan berpikir kreatif siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran project based 

learning berbasis STEM pada materi pokok Fluida Statis 

berjalan sangat baik dan lancer. Ini terbukti dari nilai rata-

rata posttest eksperimen adalah 74,46 dan kontrol 68,30. 

Berdasarkan uji t tedapat perbedaan yang signifikan yang 

berarti ada pengaruh PjBL berbasis STEM terhadap 

KBK.
25

 

6. Wilma Muzria dengan judul “Pengaruh Model Project 

Based Learning terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Tematik Terpadu Sekolah Dasar”. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh 

rata-rata pretest kelas eksperimen yang menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

project based learning adalah 53,28 dan nilai rata-rata 

hasil belajar posttest kelas eksperimen adalah 82,50. 

Sedangkan pembelajaran di kelas kontrol memiliki rata-

rata hasil belajar pretest adalah 51,45 dan rata-rata hasil 

belajar setelah dibelajarkan menggunakan pendekatan 

ekspository memiliki rata-rata posttest 73,36. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan uji t, diperoleh 

thitung = 2,618 dan ttabel = 2,191 dengan taraf nyata 0,05. 

Dengan demikian thitung > ttabel dengan 2,618 > 2,191 maka 

                                                             
24Mayu Rusydiana, dkk., “Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap 

Higher Order Thinking Skills Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar” Jurnal Pendidikan 

Dasar, Vol. 5 No. 1, (Mei, 2021), h. 16.   
25Rika Mawarni dan Ridwan Abdullah Sani, “Pengaruh Model Project Based 

Learning Berbasis STEM Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Pada Materi 

Pokok Fluida Statis di Kelas XI SMA Negeri 4 Tebing Tinggi T.P 2019/2020” Jurnal 

Inovasi Pembelajaran Fisikan (INPAFI), Vol. 8 No. 2, (Mei, 2020), h. 14.  
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dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan model pembelajaran project based learning 

terhadap hasil belajar siswa di kelas V SDN 08 Padang 

Sago dan SDN 06 Padang Sago.
26

 

7. L.D. Anggreni dengan judul “Pengaruh Model Project 

Based Learning Berbantuan Penilaian Portofolio 

Terhadap Literasi Sains”. Berdasarkan paparan, liteasi 

sains pada kelompok eksperimen lebih baik daripada 

literasi sains pada kelompok kontrol. Hassil uji prasyarat 

analisis menunjukkan analisis uji normalitas didapatkan 

thitung < ttabel (2,78 < 11,070) maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. Analisis uji homogenitas 

didapatkan bahwa Fhitung < Ftabel (1,35 < 4,08). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, 

adapun hasil yang diperoleh setelah melakukan uji-t thitung 

= 12,84. Kemudian ditentukan harga ttabel = 2,021. 

Berdasarkan harga thitung dan ttabel diketahui bahwa thitung 

> ttabel (12,84 > 2,021), sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima.berdasarkan hasil pengujian maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

model project based learning berbantuan penilaian 

portofolio terhadap literasi sains siswa kelas V SD Gugus 

IV Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
27

 

8. Andri Tri Nugroho dengan judul “Pengaruh Model 

Project Based Learning (PjBL) Terhadap Kemampuan 

Komunikasi dan Berpikir Kreatif”. Berdasarkan data hasil 

kemampuan komunikasi tertulis diketahui bahwa hasil 

kemampuan komunikasi secara tertulis pada kelas 

eksperimen lebih baik yaitu dengan kriteria “sangat baik” 

dengan rata-rata total 85,55. Sedangkan pada kelas 

                                                             
26Wilma Muzria dan Tin Indrawati, “Pengaruh Model Project Based Learning 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik Terpadu Sekolah Dasar” 

Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 4 No. 3, (2020), h. 2238.  
27L.D. Anggreni, dkk., “Pengaruh Model Project Based Learning Berbantuan 

Penilaian Portofolio Terhadap Literasi Sains” Jurnal Mimbar Ilmu, Vol. 25 No. 1, 

(2020), h. 49.  
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kontrol lebih rendah yaitu dengan kriteria “cukup” dengan 

rata-rata total 75,18. Berdasarkan data hasil N-gain 

keterampilan berfikir kreatif diketahui bahwa N-gain pada 

kedua kelas kelompok yang dilakukan uji t-Independent 

Sample t-Test nilai N-gain kelompok eksperimen lebih 

tinggi dibanding kelas kontrol 0,75 > 0,65. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

model PjBL terhadap kemampuan berfikir kreatif peserta 

didik di SMP IT Fitrah Insani.
28

 

9. Raditya Ardani Hindriyanto “Pengaruh Model Project 

Based Learning terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Geografi”. Dari data hasil analisis skor 

kemampuan pemecahan masalah, rata-rata skor pretest 

kelas eksperimen 53,89, sedangkan rata-rata kelas kontrol 

56,73. Selisih skor pretest antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sekitar 2,84. Kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mengalami peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah ketikan dilakukan posttest. Rata-rata skor kelas 

eksperimen 72,74 sedangkan rata-rata skor kelas kontrol 

sebesar 4,38. Rata-rata gain skor kelas eksperimen lebih 

unggul dari kelas kontrol. Gain skor pada kelas 

eksperimen sebesar 18,85 sedangkan kelas kontrol 11,63. 

Selisih gain skor diantara kedua kelas sebesar 7,22. Nilai 

signifikansi model pembelajaran 0,000 < 0,05.  Dapat 

disimpulkanbahwa pembelajaran berbasis proyek (PjBL) 

memiliki manfaat yang bermakna bagi keterampilan 

memecahkan masalah siswa.
29

 

10. Siti Maysyaroh dengan judul “Pengaruh Model Project 

Based Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif 

Peserta Didik Pada Pembelajaran Fisika”. Berdasarkan 

                                                             
28Andri Tri Nugroho, dkk., “Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) 

Terhadap Kemampuan Komunikasi ddan Berpikir Kreatif” Jurnal Bioterdidik, Vol. 7 

No. 3, (Mei, 2019), h. 53-54.  
29Raditya Ardani Hindriyanto, dkk., ”Pengaruh Model Project Based 

Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Geografi” Jurnal Pendidikan, 

Vol. 4 No. 8, (Agustus, 2019), h. 1094).  
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table hasil posttest terdapat kelas eksperimen yang 

menggunakan model project based learning dan kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan tabel hasil posttest 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik menunjukkan 

bahwa model project based learning berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif dibuktikan dengan 

hasil uji t dengan nilai thitung = 29,46 dan ttabel = 1,672.
30

 

11. Zainul Abidin dengan judul “Pengaruh Model Project 

Based Learning dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Produktif di SMK”. Dari 

hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 75.126 sedangkan 

harga Ftabel dF1 = 1 dan dF2 = 0,165 adalah 3,96 jauh lebih 

besar. Sedangkan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 

taraf signifikan 0,05. Dari uji signifikasi motivasi belajar 

Fhitung untuk pembelajaran dengan motivasi belajar adalah 

78,56 Ftabel dF1 = 1 dan dF2 = 5,01 adalah 6,126. Dari 

tabel uji signifikasi media pembelajaran dan motivasi 

diketahui bahwa nilai Fhitung untuk penerapan model PjBL 

dan motivasi belajar adalah 86,52 Ftabel dF1 = 2 df2 = 

5,37. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan model project based learning dan 

pembelajaran secara konvesional dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar pada materi produktif kejuruan 

teknik computer dan jaringan SMK informatika Sumber 

Ilmu Tulangan dan SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo.
31   

12. Muznah dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Project Based Learning Terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPS Siswa SDN 8 Tanantovea”. Berdasarkan hasil 

analisis untuk aktivitas belajar siswa diperoleh bahwa 

                                                             
30Siti Maysyaroh dan Dwikoranto, “Pengaruh Model Project Based Learning 

Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Pada Pembelajaran Fisika” 

Jurnal Orbita, Vol. 7 No. 1, (April, 2021), h. 51.  
31Zainul Abidin, dkk., “Pengaruh Model Project Based Learning dan Motivasi 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Produktif di SMK” Jurnal Ilmiah 

Penelitian dan Pembelajaran Informatika, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2021).  
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thitung aktivitas siswa adalah 0,691 dan dengan jumlah 

sampel sebesar 25 pada taraf kepercayaan α = 0,05. Hasil 

yang diperoleh hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis 

alternatif (H1) diterima. Maka dapat dikatakan ada 

pengaruh PjBL terhadap aktivitas siswa kelas V SDN 8 

Tanantovea. Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan 

menggunakan analisis statistic diperoleh bahwa nilai thitung 

> ttabel pada tingkatan kepercayaan α = 0,05 yaitu thitung > 

ttabel atau 0,799 > 0,684. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh PjBL terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN 

8 Tanantovea.
32

 

13. Iszur Fahrezi dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Sekolah Dasar” 

Penggunaan model pembelajaran project based learning 

dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hal ini dapat ditinjau dari data setelah diperlakukannya 

penggunaan model pembelajaran PjBL. Hasil belajar 

siswa tergolong tinggi, terdapat hasil rata-rata 82.46 dari 

sebelumnya 57.56. Dari data tersebut terjadi kenaikan 

yang signifikan yaitu sebesar 7.01  yang artinya 

penggunaan model pembelajaran PjBL terhadap hasil 

belajar siswa Sekolah Dasar Mempunyai pengaruh yang 

positif.
33

 

14. Putri Amelia Pertiwi Pasaribu dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Terhadap Hasil dan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata 

Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X MIA SMAN 

6 Binjai TP 2018-2019”. Dari hasil perhitungan pretest 

diperoleh nilai rata-rata pretest siswa kelas yang diajarkan 

                                                             
32Muznah, dkk., “Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning 

Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa SDN 8 Tanantovea” Jurnal 

Katalogis, Vol. 8 No. 3, (September, 2020), h. 278.  
33Iszur Fahrezi, dkk., “Meta-Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Project 

Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Sekolah 

Dasar” Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru, Vol. 3 No. 3, (2020), h. 414..  
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dengan menggunakan model pembelajaran project based 

learning sebesar 43,86 sedangkan nilai rata-rata pretest 

kelas kontrol dengan model PjBL sebesar 40,52. Dari 

hasil perhitungan posttest diperoleh nilai rata-rata posttest 

siswa kelas yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran PjBL sebesar 82,43 sedangkan nilai rata-

rata posttest kelas kontrol dengan model PjBL sebesar 

75,69. Dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung 

= 3,404. Harga ttotal pada dk = (n1 + n2) – 2 = (35 + 29) -2 

= 62 dan taraf signifikansi α = 0,05 tidak terdaftar dalam 

daftar, maka dicari dengan menggunakan distribusi t 

dengan interpolasi, sehingga diperoleh ttabel = 1,99. 

Ternyata thitung ≥ ttabel (3,40 ≥ 1,99), maka dinyatakan H0 

ditolak dan Ha diterima, Ha berarti ada pengaruh model 

pembelajaran project based learning terhadap hasil 

belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan di kelas 

X MIA SMAN 6 Binjai TP 2018-2019.
34

 

15. Milda Mabruroh dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Learning Pada Mata 

Pelajaran IPA Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa Kelas VI SD Negeri Margorejo VI Surabaya”. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

dilihat dari rata-rata pretest yaitu sebesar 50,86 dan nilai 

rata-rata pada posttest yaitu sebesar 81,57 sehingga dapat 

diketahui bahwa ada pengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa dengan selisihnya berupa rata-rata 

peningkatan yang diperoleh pada masing-masing siswa 

antara sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran PjBL. Hal 

tersebut dibuktikan oleh hasil uji SPSS dengan nilai 

Asymp.Sig. < 0.05 maka hipotesis 1 (H1) diterima dan 

                                                             
34Putri Amelia Pertiwi Pasaribu dan Halim Simatupang, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Terhadap Hasil dan Aktivitas Belajar 
Siswa Pada Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X MIA SMAN 6 Binjai TP 

2018-2019” Jurnal Pembelajaran dan Matematika Sigma, Vol. 6 No. 1, (2020), h.  

12-14.  
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jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0.000 < 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisi 1 (H1) diterima. 

Hal ini menunjukkan bawa model pembelajaran PjBL 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD di Gugus 

Depan IV Kecamatan Buleleng tahun Pelajaran 

2014/2015.
35

 

Perbedaan antara penelitian yang ada dengan 

penelilitian yang dilakukan peneliti adalah pemanfaatan 

mind mapping sebagai media yang membantu proses 

pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran 

project based learning, pembuatan mind mapping yang 

disajikan peneliti dengan menggunakan coogle. Jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti kali ini yaitu dengan 

menggunakan jenis pre-experimental design dengan 

menggunakan rancangan penelitian one group pretest-

post test design. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini mengikuti uraian-

uraian yang diberikan pada setiap bab berturut-turut untuk 

memudahkan pembahasan yang disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

  Bab ini menjelaskan berbagai hal mengenai 

penegasan judul penelitian, latar belakang masalah penelitian, 

identifikasi dan batasan masalah penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi 

penelitian sebelumnya yang relevan, dan penulisan penelitian 

yang sistematis. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan saran 

                                                             
35Milda Mabruroh, “Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning 

Pada Mata Pelajaran IPA Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V SD 

Negeri Margorejo VI Surabaya” Child Education Journal, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2019), 

h. 32.  
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yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan dengan 

tetap menyesuaikan dengan keterbatasan penelitian yang 

digunakan. 

BAB II Landasan Teori 

  Bab ini menjelaskan teori yang digunakan dan 

hipotesis yang diajukan. Uraian bab ini adalah tentang teori-

teori penelitian yang menjelaskan variabel-variabel penelitian 

yang dilakukan. Landasan teori diambil dari berbagai sumber 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang 

dilakukan. Pengajuan hipotesis menggambarkan jawaban 

tentatif yang diajukan dari penelitian yang dilakukan yang 

dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

  Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument 

penelitian, uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis 

data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data serta 

pembahasan hasil penelitian dan analisis. Uraian bab ini 

memaparkan data dari hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan serta dari referensi terkait. Bab ini berisi uraian 

tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta analisis terhadap keluaran yang diperoleh. 

BAB V Penutup 

  Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari 

penelitian. Uraian bab ini menyimpulkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan beserta uraian rekomendasi untuk kelanjutan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Joyce dan Weil mengemukakan bahwa: “models of 

teaching are really models of learning. As we help student 

acquire information, ideas, skills, value, ways of thinking and 

means of expressing themselves, we are also teaching them to 

learn”. Ini berarti bahwa model mengajar merupakan model 

belajar dengan model tersebut guru dapat membantu peserta 

didik untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, 

keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide diri 

sendiri. Selain itu, mereka juga mengajarkan bagaimana 

mereka belajar.
36

 

Model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk 

melakukan rekayasa pedagogik agar kegiatan belajar 

mengajar dapat dilalui peserta didik dengan baik, tidak dalam 

suatu kondisi belajar yang memaksa peserta didik untuk 

mengikuti apa yang diinterfensi guru. Model pembelajaran 

sangat penting diciptakan agar kegiatan pembelajaran 

mengikuti cara yang disesuaikan dengan kemampuan dan 

karakteristik peserta didik. Untuk memilih model dalam 

pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi 

yang akan disampaikan atau diajarkan terhadap peserta didik, 

juga dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai dalam 

pengajaran tersebut dan tingkat kemampuan peserta didik.
37

 

Berdasarkan pengertian di atas, model pembelajaran  

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal 

hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru atau tenaga 

pendidik. Dengan kata lain model pembelajaran merupakan 

                                                             
36Dasep Bayu Ahyar, dkk., Model-Model Pembelajaran, (Bakipandeyan: 

Pradina Pustaka, 2021), h. 5. 
37Ibid.  
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bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, strategi, dan teknik pembelajaran. 

2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih 

luas dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Karena itu, 

suatu rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran 

disebut menggunakan model pembelajaran apabila 

mempunyai empat cirri khusus yaitu rasional teoritis yang 

logis yang disusun oleh penciptanya atau pengembangnya, 

landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

(tujuan pembelajaran yang akan dicapai), tingkah laku yang 

diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara 

berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, diuraikan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, 

dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Pelaksanaan pembelajaran 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Kegiatan inti pembelajaran di dalamnya ada 

implementasi model pembelajaran sesuai dengan yang 

direncanakan.
38

  

 Pada umumnya, model-model mengajar yang baik 

memiliki sifat-sifat atau cirri-ciri yang dapat dikenali secara 

umum sebagai berikut: 

1) Memiliki prosedur yang sistematik. Jadi, sebuah 

model mengajar merupakan prosedur yang sistematik 

untuk memodifikasi perilaku siswa, yang didasarkan 

pada asumsi-asumsi tertentu. 
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2) Hasil belajar ditetapkan secara khusus. Setiap model 

mengajar menentukan tujuan-tujuan khusus hasil 

belajar yang diharapkan dicapai siswa secara rinci 

dalam bentuk unjuk kerja yang dapat diamati. Apa 

yang harus dipertunjukkan oleh siswa setelah 

menyelesaikan urutan pengajaran disusun secara rinci 

dan khusus. 

3) Penetapan lingkungan secara khusus. Menetapkan 

keadaan lingkungan secara spesifik dalam model 

mengajar. 

4) Ukuran keberhasilan. Menggambarkan dan 

menjelaskan hasil-hasil belajar dalam bentuk perilaku 

yang seharusnya ditunjukkan oleh siswa setelah 

menempuh dan menyelesaikan urutan pengajaran. 

5) Interaksi dengan lingkungan. Semua model mengajar 

menetapkan cara memungkinkan siswa melakukan 

interaksi dan bereaksi dengan lingkungan.
39

 

3. Fungsi Model Pembelajaran 

Sutarto dan Indrawati mengemukakan bahwa fungsi 

dari model pembelajaran terhadap pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

1) Membantu serta membimbing guru dan tenaga 

pengajar untuk memilih teknik, strategi, dan metode 

pembelajarab agar tujuan pembelajaran tercapai. 

2) Membantu guru untuk menciptakan perubahan 

perilaku peserta didik yang diinginkan. 

3) Membantu guru dalam menentukan cara dan sarana 

untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
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4) Untuk membantu membangun koneksi antara guru 

dan peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

5) Membantu guru dan tenaga pendidik dalam 

mengkonstruk ulang kurikulum, silabus, atau konten 

dalam suatu pelajaran. 

6) Membantu guru atau instruktur dalam memilih materi 

pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran, 

penyusunan RPP, dan dan silabus. 

7) Membantu guru dalam merancang atau mendesain 

aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

8) Memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan 

materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. 

9) Mendorong guru atau tenaga pendidik untuk 

melakukan pengembangan dan inovasi dalam 

pembelajaran. 

10) Membantu mengkomunikasikan informasi tentang 

teori mengajar. 

11) Membantu membangun hubungan antara belajar dan 

mengajar secara empiris.
40

 

4. Manfaat Model Pembelajaran 

Manfaat model pembelajaran adalah sebagai pedoman 

perancang dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu 

pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi 

yang akan dibelajarkan, tujuan (kompetensi) yang akan 

dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat 

kemampuan siswa. 

1) Bagi guru: 
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a. Mempermudah kegiatan pembelajaran karena 

tahapan yang dilakukan sesuai dengan waktu 

yang tersedia, tujuan yang ingin dicapai, 

kemampuan siswa dalam menyerap informasi, 

dan ketersediaan media yang ada. 

b. Sebagai alat dapat untuk memotivasi siswa 

belajar. 

c. Memungkinkan analisis cepat dan mudah 

terhadap perilaku siswa, baik secara individu 

maupun kelompok. 

d. Mempermudah mengumpulkan pertimbangan-

pertimbangan penting saat menyelenggarakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk 

meningkatkan dan menyempurnakan kualitas 

pembelajaran. 

e. Interaksi dengan alam. Semua metode pengajaran 

menjelaskan bagaimana siswa dapat terlibat dan 

bereaksi terhadap lingkungan mereka. 

2) Bagi Siswa: 

a. Siswa memiliki peluang untuk berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran. 

b. Memudahkan siswa untuk memahami materi 

pembelajaran. 

c. Membuat siswa lebih bersemangat  mengikuti 

pembelajaran secara penuh. 

d. Dapat melihat atau membaca kemampuan 

pribadi di kelompoknya secara objektif.
41
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B. Model Pembelajaran Project Based Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran Project Based 

Learning 

Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) 

didefinisikan oleh Goodman dan Stivers sebagai 

pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan 

pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan 

bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-

hari untuk diselesaikan secara kelompok. Pembelajaran 

berbasis proyek, menurut Afriana, merupakan model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Produk 

yang dibuat selama proses pembelajaran berbasis proyek 

berfungsi sebagai dasar bagi pengalaman dan konsep 

belajar siswa. Grant mendefinisikan pembelajaran 

berbasis proyek sebagai model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik yang memungkinkan siswa 

melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu topik. 

Siswa menggunakan pendekatan berbasis penelitian untuk 

masalah dan kekhawatiran yang penting, asli, dan relevan 

untuk meningkatkan pembelajaran mereka.
42

   

Project Based Learning (PjBL) ditulis Jonassen 

yang dikutip oleh Jagantara dkk, merupakan pendekatan 

konstruktif yang memberikan instruksi dengan fokus pada 

dunia nyata yang kurang terstruktur. Pusat orientasi PjBL 

lebih menyarankan kesempatan belajar berbasis inquiri 

yaitu pengalaman terstruktur didasarkan pada keyakinan 

bahwa pembelajaran terjadi ketika individu diminta untuk 

melakukan penyelidikan dan seputar masalah yang terjadi. 

O‟Sullivan menjelaskan bahwa proses penyelidikan dapat 

dimulai dengan refleksi diri dan evaluasi. Oleh karena itu, 

Brears dkk, mencatat pentingnya tiga aspek penyelidikan 

(pencarian terhadap pemecahan masalah), yaitu (1) kerja 

kelompok kolaboratif, (2) penekanan pada analisis dan 

                                                             
42Ajat Sudrajat dan Eneng Hernawati, Modul Model-Model Pembelajaran, 
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evaluasi, dan (3) menambahkan refleksi (praktik). Untuk 

mendorong diberlakukannya ketiga aspek dari proses 

PBL, ada tiga unsure yang mendukung yaitu 

penyelidikan, berfikir kritis, dan pengambilan 

keputusan.
43

 

Model PjBL diresmikan John Dewey sebagai 

metode pendidikan yang diarahkan pada kerja proyek 

yang memperjuangkan prinsip-prinsip konstruktivis 

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 

akan menggantikan pendekatan yang lebih pasif. Dalam 

pandangan mereka, untuk tujuan belajar menanam benih 

dikebun secara langsung lebih unggul daripada membaca 

tentang siklus hidup tanaman dalam sebuah buku. Setelah 

siswa menanam benih, menyiram tanaman kecil, dan 

kemudian dipanen tanaman, mereka akan lebih 

memahami proses.
44

 

Model pembelajaran berbasis proyek, 

kesimpulannya, adalah model yang berfokus pada 

implementasi proyek yang melibatkan siswa dalam 

meneliti masalah dunia nyata melalui kerja kelompok. 

Pembelajaran proyek adalah salah satu metode yang 

mungkin digunakan beberapa guru untuk melibatkan 

siswa dengan materi atau topik pembelajaran mereka. 

Konsep proyek ini menarik karena menggunakan gaya 

pendidikan yang unik di mana siswa memilih berbagai 

komponen tugas dan terinspirasi oleh isu-isu lingkungan, 

sampai berkontribusi pada mereka. 

Pengembangan model project based learning 

dengan konsep kelompok kooperatif bertujuan untuk 

memudahkan penerapan proyek dalam pembelajaran 

melalui kegiatan kelompok. Ini dimaksudkan untuk 
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mengatasi kekurangan dalam pembelajaran proyek, yang 

membutuhkan banyak waktu dan uang untuk 

menyelesaikannya. Proyek yang dilaksanakan secara 

kooperatif akan lebih efektif dan menghemat waktu dan 

uang. Pembelajaran kooperatif sangat cocok untuk 

mengorganisir kegiatan pembelajaran berbasis proyek, 

menghasilkan paradigma gabungan yang dikenal sebagai 

pembelajaran berbasis proyek. Dalam paradigma ini, 

situasi harus ditetapkan di mana tujuan individu dapat 

dipenuhi hanya jika kelompok bekerja sama untuk 

menyelesaikan proyek dengan sukses. Dalam pendekatan 

ini, hubungan kompetitif antara siswa telah diubah 

menjadi "kerja sama dari dalam" dan "kompetisi dari 

luar". Selanjutnya, komunikasi tradisional guru-siswa 

telah diubah menjadi komunikasi multi-arah..
45

 

Model ini dikembangkan mengacu pada project 

based learning yang secara khusus mengajukan satu atau 

lebih masalah (problem) yang harus dipecahkan oleh 

siswa melalui proyek. Pendekatan pembelajaran berbasis 

proyek menggunakan tahap produksi, yaitu: siswa 

menetapkan tujuan untuk pembuatan produk akhir dan 

mengidentifikasi audien mereka. Selanjutnya, siswa 

mengkaji topik, mendesain produk, dan membuat 

perencanaan pengelolaan projek. Siswa kemudian 

memulai projek, memecahkan masalah dan isu-isu yang 

timbul dalam produksi, serta menyelesaikan produk 

mereka. Sejalan dengan paparan tersebut, Hosnan 

menjabarkan tahapan pembelajaran berbasis projek dalam 

6 langkah yaitu: Menentukan pertanyaan mendasar, 

Mendesain perencanaan proyek, Menyusun jadwal, 

Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, Menguji 

hasil, dan Mengevaluasi pengalaman.
46
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Penerapan model ini dilakukan dengan 

memberikan siswa tugas mengembangkan tema/topik 

pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek yang 

realistik. Sebagaimana disampaikan Bender, pembelajaran 

yang menggunakan projek menjadikan pembelajaran 

tersebut menarik karena tugas yang diberikan 

dihubungkan dengan masalah yang ada di dunia nyata. 

Penerapan pembelajaran projek mendorong tumbuhnya 

kreativitas, kemandirian, tanggungjawab, kepercayaan 

diri, serta berpikir kritis dan analitis pada siswa. Berkaitan 

dengan hal ini perlu ada sistem dukungan dari lingkungan 

siswa. Pengimplementasian model ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan karakter siswa 

dengan pendekatan ilmiah melalui kelompok kooperatif.
47

 

Menurut Sumarmi menjelaskan bahwa pada era 

pengetahuan saat ini, peserta didik dituntut mempunyai 

kompetensi global, yakni menggabungkan pengetahuan 

dan keterampilan yang membantu peserta didik 

memahami penduduk di dunia nyata dimana mereka 

tinggal. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini, peserta 

didik diharapkan mampu memiliki kompetensi global 

tersebut, karena pada prinsipnya, model pembelajaran 

berbasis proyek mengembangkan multiple intelligence, 

meningkatkan sistem pengetahuan, domain pengetahuan, 

dan metakognisi pengetahuan, sehingga pada outputnya 

peserta didik bisa mengkontruktivisme pengetahuannya 

dan mengembangkan keterampilannya secara personal.
48
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2. Kelebihan Model Pembelajaran Project Based 

Learning 

Kelebihan model pembelajaran PjBL menurut Boss 

dan Kraus, yaitu: 

1) Model ini tidak memerlukan tambahan apapun 

sebab sudah  terpadu dengan kurikulum . 

2) Peserta didik disiplin dalam  kegiatan dunia nyata 

dan mempraktikkan strategi otentik  

3) Dalam upaya penyelesaian persoalan maka 

peserta didik akan bekerja sama dengan teman 

sebaya.  

4) Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran 

diperlukan dukungan dari kemajuan teknologi 

terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, 

kolaborasi, dan komunikasi  

5) Meningkatkan kerja sama guru dalam mendesain 

serta menerapkan proyek-proyek yang melintasi 

batas-batas gografis atau bahkan melompat zona 

waktu.
49

 

Sementara itu, dalam Kemendikbud disebutkan 

beberapa keunggulan dari PjBL dalam pembelajaran di 

sekolah, yaitu: 

1) Membuat siswa memiliki motivasi belajar yang 

meningkat. 

2) Membuat siswa lebih aktif dalam upaya 

penyelesaian masalah. 

3) Membuat siswa menjadi lebih aktif serta mampu 

menyelesaikan persoalan yang rumit.  

4) Meningkatkan kerjasama. 
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5) Mendorong siswa menjadi lebih aktif dan 

mempraktikkan kemampuan berkomunikasi. 

6) Meningkatkan keterampilan mengelola sumber. 

7) Memberi pengalaman kepada siswa dalam 

mengorganisasi proyek, mengelola sumber dan 

mengalokasi waktu. 

8) Menyediakan pengalaman belajar yang 

melibatkan siswa secara langsung. 

9) Melibatkan siswa untuk belajar mengambil 

informasi, menunjukkan pengetahuan yang 

dimiliki, dan mengimplementasikan pada dunia 

nyata.
50

 

3. Kekurangan Model Pembelajaran Project Based 

Learning 

Kekurangan model PjBL menurut Sani, yaitu: 

1) Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah serta 

menghasilkan produk membutuhkan waktu yang 

tidak sedikit. 

2) Memerlukan dana yang tidak sedikit. 

3) Memerlukan pendidik yang kreatif serta  mau 

belajar. 

4) Memerlukan fasilitas, peralatan, dan bahan yang 

memadai. 

5) Peserta didik yang mudah putus asa serta tidak 

terampil akan kesulitan mengikuti model 

pembelajaran ini.  

6) Peserta didik sulit dikoordinasikan untuk saling 

bekerja sama.
51
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Adapun kekurangan lainnya dari PjBL dijelaskan 

Kemendikbud, yaitu: 

1) Waktu yang diperlukan menyelesaikan masalah 

tidak sedikit.  

2) Memerlukan waktu yang tidak sedikit. 

3) Pendidik sudah terbiasa mengajarkan materi 

dengan cara tradisional. 

4) Memerlukan beragam sarana untuk 

menyampaikan materi.  

5) Peserta didik akan mengalami kesulitan apabila 

tidak mempunyai kemampuan memadai dalam 

percobaan dan pengumpulan informasi. 

6) Dalam suatu kelompok akan menemukan peserta 

didik yang kurang aktif. 

7) Ketika topik yang diberikan berbeda, 

dikhawatirkan siswa tidak memahami topic secara 

keseluruhan.
52

 

 

4. Landasan Pengembangan Project Based Learning 

Secara teoritis dan konseptual PjBL didukung 

oleh teori aktivitas seperti yang dikemukakan oleh Hung 

dan Wong bahwa struktur dasar suatu kegiatan terdiri 

atas: 1) tujuan yang ingin dicapai, 2) subjek yang berada 

dalam konteks, 3) suatu masyarakat dimana pekerjaan itu 

dilakukan dengan perantaraan, 4) alat-alat, dan 5) 

peraturan kerja dan pembagian tugas. Dengan demikian, 

kegiatan memprioritaskan siswa untuk berlaku aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung. Selain teori 

aktivitas, pembelajaran berbasis proyek juga dilandasi 

oleh tori konstruktivisme. Berdasarkan teori ini, 
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pembelajaran berbasis proyek dapat menciptakan 

lingkungan belajar dimana siswa membangun 

pengetahuannya secara mandiri, sementara tugas guru 

hanya memfasilitasi berlangsungnya proses 

pembelajaran.
53

 

 Konsep Dewey mengenai pembelajaran proyek 

dimulai dengan aktivitas yang bersifat praktik atau 

eksperimental. Tujuannya adalah agar siswa belajar 

menyelesaikan tugas dengan membantu mereka menarik 

kesimpulan mereka sendiri dari pengamatan dan 

penelitiannya. Dengan demikian, proyek pembelajaran 

diyakini menjadi sebuah metode pengajaran baru yang 

mengharuskan siswa untuk melakukan tugas sendiri atau 

kelompok. Mereka belajar dengan melakukan, tidak 

dengan mendengarkan atau melihat atau membaca.
54

 

 Menurut Dewey, keterlibatan aktif langsung siswa 

akan meningkatkan keterlibatan pikiran. Siswa akan 

termotivasi dengan kesempatannya melakukan tugas 

secara nyata sehingga pemahamannya terhadap konsep 

akan lebih dalam. Dalam pandangan Dewey, mengingat, 

tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan 

pentingnya sebuah konsep dan mentransfer pemahaman 

tentang konsep-konsep terkait lainnya.
55

 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa konsep dari pembelajaran PjBL itu sendiri lebih 

menekankan pada teori aktivitas, dimana siswa 

melakukan eksperiman terhadap permasalahan yang ada 

dalam kehidupannya, keterlibatan siswa secara langsung 

dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam berfikir dan 

juga bertindak untuk memecahkan sebuah masalah nyata 

                                                             
 53Ibid, h. 154.   
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sekaligus untuk meningkatkan pemahamannya terhadap 

konsep yang lebih mendalam. 

 

5. Prinsip-Prinsip Model Project Based Learning 

Sebagai model pembelajaran yang mengutamakan 

kegiatan siswa secara nyata. PjBL harus memiliki prinsip-

prinsip dasar yang pokok, yang ditujukan kepada siswa. 

Prinsip PjBL menurut Thomas diuraikan sebagai berikut: 

1) Sentralis (Centrality) 

Proyek merupakan pusat dari strategi 

pembelajaran yang dimiliki model pembelajaran 

Project Based Learning. Dengan kata lain, kerja 

proyek merupakan praktik tambahan dan aplikasi 

praktis dari konsep yang sedang dipelajari, 

melainkan menjadi sentral kegiatan pembelajaran 

siswa di kelas. 

2) Pernyataan Pendorong/Penuntun (Driving 

Question) 

Kerja proyek berfokus pada “pertanyaan 

atau permasalahan” yang dapat mendorong siswa 

untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip 

utama suatu bidang tertentu. 

3) Investigasi Konstruktif (Constructive 

Investigation) 

Prinsip ini merupakan proses yang 

mengarah kepada pencapaian tujuan, yang 

mengandung kegiatan inkuiri, pembangunan 

konsep, dan resolusi. Dalam investigasi memuat 

proses perancangan, pembuat keputusan, 

penemuan masalah, pemecahan masalah, 

discovery, dan pembentukan model. 
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4) Otonomi (Autonomy) 

Project Based Learning bisa diartikan 

sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan 

pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal 

supervise dan bertanggung jawab, dengan 

demikian, lembar kerja siswa, panduan kerja 

praktikum, dan lainnya hanyalah sebagai sarana 

mereka atau perangkat bantu agar mereka mampu 

menyelesaikan kerja proyek yang mereka 

laksanakan. 

5) Realistis (Realism) 

Project Based Learning harus dapat 

memberikan nuansa realistis kepada siswa, 

termasuk dalam memilih topik,tugas, dan peran 

konteks kerja, kolaborasi kerja, produk, 

pelanggan, maupun standar produknya. Hal ini 

ditujukan kegiatan proyek dapat meningkatkan 

motivasi, kreativitas, sekaligus kemandirian siswa 

dalam pembelajaran.
56

  

Hal senada dikemukakan Okudan dan 

Sarah bahwa prinsip-prinsip PjBL harus berfokus 

pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama 

(central) dari suatu disiplin melibatkan siswa 

dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-

tugas bermakna lainnya, member peluang siswa 

bekerja secara otonom mengonstruksi belajar 

mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan 

produk karya siswa bernilai realistik. Berdasarkan 

pandangan prinsip-prinsip PjBL seperti yang 

diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya PjBL merupakan pembelajaran yang 
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mengutamakan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak lagi 

menjadi pembelajaran satu arah yang akan 

mempasifkan dalam menemukan konsep-konsep 

ilmu yang sedang mereka cari.
57

 

 

6. Karakteristik Model Project Based Learning 

MacDonell mengemukakan bahwa proses PjBL 

berimplikasi terhadap penguasaan sebagian atau 

keseluruhan kemampuan berpikir kritis, bekerja, 

berkehidupan, dan kemampuan lainnya. Selain itu, 

melalui tugas berbasis proyek yang dilakukan siswa 

secara langsung dan nyata. Dengan demikian, secara 

khusus karakteristik PjBL antara lain: 

1) Dalam proses pembelajaran peserta didik 

dilibatkan langsung . 

2) Mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. 

3) Pelaksanaaan pembelajaran berbasis penelitian. 

4) Bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan. 

5) Dilaksanakan secara bertahap.  

6) Pada akhir pembelajaran akan menciptakan 

sebuah produk.
58

 

Sementara itu, karakteristik model PjBL yang 

tertuang dalam Kemendikbud diuraikan sebagai berikut: 

1) Siswa membuat keputusan tentang sebuah 

kerangka kerja. 

2) Adanya permasalahan atau tantangan yang 

diajukan kepada siswa. 
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3) Siswa mendesain proses untuk menentukan solusi 

atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. 

4) Siswa secara kolaboratif bertanggung jawab 

untuk mengakses dan mengelola informasi untuk 

memecahkan permasalahan. 

5) Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 

6) Siswa secara berkala melakukan refleksi atas 

aktivitas yang sudah dijalankan. 

7) Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi 

secara kualitatif. 

8) Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap 

kesalahan dan prubahan.
59

 

Dalam kaitannya dengan PjBL bagi siswa Sekolah 

Dasar (SD) maka berdasarkan karakteristik, prinsip, 

kelebihan, dan kekurangan dari model PjBL menurut para 

ahli, diperoleh karakteristik PjBL yang cocok diterapkan 

bagi siswa SD, yaitu: 

1) Dalam suatu pembelajaran peserta didik 

dilibatkan langsung.  

2) Dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.  

3) Produk dijadikan sebagai hasil akhir.  

4) Peralatan yang digunakan sederhana dan 

memadai. 

5) Pendidik hanya berperan untuk meluruskan 

kekeliruan serta menjelaskan konsep dasar 

sementara itu peserta didik bekerja secara 

mandiri.  

6) Bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan. 
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7) Objek penelitian dan pengamatan bersumber 

lingkungan sekitar.
60

 

 

7. Sintaks Model Project Based Learning 

Kemendikbud mengajukan sintaks PjBL 

dalam pembelajaran terdiri dari 6 fase. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Sintaks Model PjBL 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan 

kembali bahwa tahapan Model PjBL sebagai berikut: 

1) Fase 1: Mengamati Fenomena, pada tahap ini siswa 

mengamati sumber masalah yang terjadi di lingkungan 

sekitar atau melalui media pembelajaran dan menanggapi 

berbagai pernyataan yang diajukan. 

                                                             
 60Ibid.  

Fase 1 

Mengamati 

Fenomena 

Fase 2 

Menentukan 

Pertanyaan 

Mendasar 

Fase 3 

Mendesain 

Perencanaan 

Proyek 

Tahap 4 

Menyusun Jadwal 

Proyek 

Fase 5 

Memonitor Siswa dan 

Kemajuan Proyek 

Fase 6 

Menguji Hasil dan 

Mengevaluasi 

Pengalaman 



 
 

 
 

51 

2) Fase 2: Menentukan Pertanyaan Mendasar, pada tahap ini 

siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan 

masalah dalam bentuk pertanyaan. 

3) Fase 3: Mendesain Perencanaan Proyek, pada tahap ini 

secara kolaboratif siswa menyusun langkah-langkah tepat 

untuk sebuah proyek yang akan mereka laksanakan. 

4) Fase 4: Menyusun Jadwal Proyek, pada tahap ini siswa 

menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Mulai dari jadwal 

awal kegiatan proyek, jadwal kunjungan bila perlu, dan 

jadwal lainnya. 

5) Fase 5: Memonitor Siswa dalam Kemajuan Proyek, pada 

tahap ini siswa mulai membuat produk sebagaimana 

rencana yang telah dilakukan sebelumnya, sedangkan 

tugas guru hanya memonitoring kemajuan pengerjaan 

siswa dalam membuat proyek. 

6) Fase 6: Menguji Hasil dan Mengevaluasi Pengalaman. 

Pada tahap terakhir ini siswa mengumpulkan semua data-

data hasil proyek, kemudian dibuat catatan secara singkat 

ataupun berupa laporan kegiatan sederhana kemudian 

dipresentasikan bersama kelompok atau individu. Bisa 

juga laporan hasil proyek dibuat dalam bentuk pamflet, 

atau media informasi lainnya. Selain itu, guru dan siswa 

berkolaborasi untuk mengevaluasi seluruh kegiatan 

proyek yang telah dilaksanakan.
61

  

 

C. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan 

berarti "perantara" atau "pengantar." Media adalah 

pengenalan informasi dari guru kepada siswa untuk 

mencapai pembelajaran yang efektif dalam konteks 
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belajar mengajar. Lebih khusus lagi, instrumen grafis, 

fotografi, atau elektronik untuk menangkap, 

menganalisis, dan menata ulang informasi visual atau 

lisan umumnya diklasifikasikan sebagai media dalam 

proses belajar mengajar. Media pembelajaran, 

menurut Musfiqon, dapat digunakan sebagai jembatan 

antara guru dan siswa agar materi pembelajaran 

berhasil dan efisien. Berdasarkan pandangan yang 

dikemukakan, media dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi selama proses 

pembelajaran..
62

 

Azikiwe mendefinisikan media pembelajaran 

sebagai "apa pun yang digunakan guru untuk 

melibatkan kelima indera penglihatan, pendengaran, 

sentuhan, penciuman, dan rasa". Media pembelajaran 

adalah pembawa informasi yang secara khusus 

ditujukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran dan 

pengajaran. Menurut Latuheru, media adalah benda, 

alat, metode, atau pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan tujuan 

memfasilitasi kontak komunikasi pendidikan yang 

sesuai dan bermakna antara guru dan siswa. Media 

pembelajaran, menurut Sudjana, adalah komponen 

metodologis pengajaran yang diatur oleh guru untuk 

menata lingkungan belajar. Sedangkan Aqib 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai “segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan, membangkitkan pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan belajar siswa sehingga dapat membantu 

proses belajar siswa”. Mudhofir menambahkan bahwa 

media belajar selain sebagai sumber belajar juga dapat 

diartikan dengan manusia, benda atau juga peristiwa 
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yang membuat kondisi siswa untuk lebih 

memungkinkan mendapat sikap dan keterampilan.
63

 

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan, 

media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu 

yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung 

antara pemberi informasi yaitu guru, dan penerima 

informasi yaitu siswa, dengan tujuan memotivasi 

siswa dan memungkinkan mereka untuk mengikuti. 

proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. 

Artinya, ditinjau dari media pembelajaran, ada lima 

komponen: sebagai perantara pesan atau bahan dalam 

proses pembelajaran, sebagai sumber belajar, sebagai 

alat untuk merangsang motivasi belajar siswa, sebagai 

alat yang efektif untuk mencapai prestasi belajar yang 

utuh dan bermakna. hasil belajar, sebagai alat untuk 

memperoleh hasil belajar, dan sebagai alat untuk 

meningkatkan keterampilan. Keberhasilan pencapaian 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan 

akan dipengaruhi oleh seberapa baik komponen-

komponen tersebut bekerja.
64

 

2. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan Ely mengemukakan tiga ciri 

media antara lain: 

1) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan 

media merekam, menyimpan, melestarikan, 

dan merekonstruksi suatu peristiwa arau 

objek. Dengan ciri fiksatif ini, media 

memungkinkan suatu rekaman kejadian atau 

objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu 

ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 
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Contohnya adalah peristiwa tsunami, gempa 

bumi, banjir, dan sebagainya diabadikan 

dengan rekaman video. Ciri fiksatif ini amat 

penting bagi guru karena kejadian-kejadian 

atau objek yang telah direkam atau disimpan 

dengan format media yang ada dapat 

digunakan setiap saat. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau 

objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan 

waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-

bulan dapat disajikan kepada peserta didik 

dalam waktu yang lebih singkat lima sampai 

sepuluh menit. Misalnya, bagaiman proses 

pelaksanaan ibadah haji dapat direkam dan 

diperpendek prosesnya menjadi lima sampai 

sepuluh menit. Di samping dapat dipercepat, 

suatu kejadian dapat pula diperlambat pada 

saat menayangkan kembali hasil suatu 

rekaman video. Misalnya, proses terjadinya 

gempa bumi yang hanya kurang dari satu 

menit dapat diperlambat sehingga lebih 

mudah dipahami oleh peserta didik 

bagaimana proses terjadinya gempa tersebut. 

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributive dari media memungkinkan 

suatu objek atau kejadian ditransportasikan 

melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar 

peserta didik dengan stimulus pengalaman 

yang relatif sama mengenai kejadian itu. 

Contohnya, rekaman video, audio yang 

disebarkan melalui flashdisck atau link yang 

bisa diakses menggunakan internet. Sekali 
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informasi direkam dalam format media apa 

saja, ia dapat direproduksi seberapa kali pun 

dan siap digunakan secara bersamaan 

diberbagai tempat atau digunakan secara 

berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi 

informasi yang telah direkam akan terjamin 

sama atau hampir sama dengan aslinya.
65

 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Ramli, fungsi media pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1) Membantu guru dalam menyelesaikan tugas. 

Cara mengajar tentunya akan ditemukan 

kekurangan ataupun kelemahan, maka 

digunakan media sebagai alat bantu mengajar. 

Penggunaan media pembelajaran dapat secara 

efektif menyampaikan pesan pembelajaran 

yang ditawarkan, sehingga efisien dalam 

penggunaan waktu dan mengurangi 

ketegangan pada instruktur yang 

bersangkutan, menurut studi teknologi 

pendidikan. 

2) Membantu siswa dengan menggunakan 

berbagai media pembelajaran yang dipilih 

secara tepat dan efektif dapat membantu 

siswa memahami pesan pembelajaran yang 

disajikan lebih cepat, dan aspek psikologis 

seperti observasi, respon, memori, emosi, 

berpikir, fantasi, kecerdasan, dan sebagainya. 

dapat terbangun akibat stimulus media 

pembelajaran yang lebih kuat. 

3) Memperbaiki proses belajar mengajar. 

Memperbaiki hasil belajar merupakan salah 

                                                             
65Muhammad Hasan, dkk., Media Pembelajaran, (Jawa Tengah: Tahta Media 

Group, 2021), h. 29-31.  



 
 

 
 

56 

satu tujuan utama penggunaan media 

pembelajaran. Kesesuaian antara materi 

dengan media yang dipilih akan membuat 

materi lebih mudah dipahami. Sehingga 

tujuan pembelajaran bisa tercapai sebab cara 

menyampaikan materi dilakukan secara 

efektif Sudjana juga mengungkapkan 

bahwasanya fungsi media dalam proses 

pembelajaran bukanlah fungsi tambahan 

melainkan memiliki fungsi tersendiri sebagai 

alat bantu untuk menciptakan situasi yang 

efektif dalam proses pembelajaran.
66

  

 

D. Media Pembelajaran Mind Mapping 

1. Pengertian Mind Mapping 

Mind mapping merupakan cara yang 

digunakan guru dalam membimbing peserta didik 

dengan menggambarkan peta konsep materi pelajaran 

melalui karya kreatif sehingga terlihat berseni agar 

materi yang ditulis di buku catatan terlihat indah, ini 

bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi peserta 

didik dalam menulis dari hasil pemahaman materi 

yang diperolehnya. Gambar yang bisa dijadikan peta 

konsep pikiran berupa jejaring laba-laba, gurita, 

pohon, dan lain-lain. Maka dari itu mind mapping ini 

sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran di 

SD/MI karena mampu membentuk peserta didik 

menjadi kreatif.
67

 

Metode ini dikembangkan oleh Tony Buzan. 

Pembuatan mind mapping didasarkan pada cara kerja 

otak dan mampu menyalakan percikan-percikan 
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kreatifitas karena melibatkan keduabelah otak kita. 

Kegunaan mind mapping antara lain: 

1) Memberikan pandangan menyeluruh pokok 

atau masalah yang luas. 

2) Mendorong pemecahan masalah dengan 

membiarkan kita melihat jalan-jalan 

terobosan kreatif. 

3) Menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, 

dan diingat.
68

 

Mind Mapping juga merupakan peta rute 

yang hebat bagi ingatan, memungkinkan kita 

menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga 

cara kerja otak dilibatkan sejak awal, ini berarti 

mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih 

diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan 

tradisional. Proses pembelajaran harus menggunakan 

pendekatan seluruh otak untuk memaksimalkan hasil 

belajar. Ketika orang berkomunikasi dengan kata-

kata, otak secara bersamaan harus mencari, 

mengurutkan, merumuskan, merapikan, mengatur, 

menghubungkan, dan memaknai suatu untaian pikiran 

dan kata-kata yang sudah memiliki makna. Kata-kata 

ini diikat bersama dengan visual, simbol, suara, dan 

perasaan pada saat yang bersamaan. Di otak, 

kumpulan kata-kata acak muncul satu per satu, 

dihubungkan oleh logika, diatur oleh tata bahasa, dan 

menghasilkan makna yang dapat dipahami.
69
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Salah satu upaya yang dapat digunakan 

membuat citra visual dan perangkat grafis lainnya 

sehingga memberikan kesan mendalam adalah peta 

pikiran. Peta pikiran merupakan teknik pencatat yang 

dikembangkan oleh Tony Buzan atau lebih dikenal 

dengan istilah mind mapping yang didasarkan pada 

riset tentang cara kerja otak. Peta pikiran 

menggunakan pengingat visual dan sensorik dalam 

suatu pola dari ide-ide yang berkaitan. Peta ini dapat 

membangkitkan ide-ide orisinil dan memicu ingatan 

yang mudah. Oleh karena itu, proses pembelajaran 

seharusnya dapat menggunakan teknik pencatatan 

peta pikiran sebagai salah satu cara belajar yang dapat 

dilatihkan para siswa. Penggunaan metode peta 

pikiran atau mind mapping memberi kesempatan dan 

keleluasaan pada siswa untuk terlibat secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran dengan cara 

mengapresiasikan imajinasinya melalui gambar mind 

mapping.
70

 

Suwono dan Yoga mendefinisikan mind 

mapping sebagai suatu bentuk pendekatan dengan 

struktur radian yang sangat menarik karena dipenuhi 

oleh aneka warna, kata, gambar, kode, dan simbol 

sebagai hasil yang sangat kreatif dari pemakaian 

seluruh keterampilan yang ada di kedua belah otak 

secara simultan dan strategis. Mind mapping adalah 

alat berpikir yang mencakup visual dan grafik yang 

dapat digunakan untuk membantu peserta didik 

mengekspresikan ide dan kreativitas. Teknik mind 

mapping dapat diterapkan pada semua bentuk proses 

berfikir khususnya pada memori, kreativitas, dan 

belajar. Mind mapping adalah peta berfikir sehingga 
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peserta didik bisa berpikir tentang apapun dalam 

kehidupannya.
71

  

2. Langkah-Langkah Pembuatan Mind Mapping 

Media mind mapping memiliki langkah 

dalam pembuatannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Mulai dari bagian tengah permukaan sebuah 

kertas kosong dengan sisi terpanjang 

diletakkan mendatar. Memulai dari tengah 

permukaan kertas akan memberikan keluasan 

bagi car kerja otak dengan mendatangkan 

imajinasi dan mengekspresikan diri melalui 

tulisan. 

2) Memilih gambar yang bisa dijadikan peta 

konsep pikiran. Suatu gambar bernilai seribu 

kata dan dapat membantu peserta didik 

menggunakan imajinasi dan tetap fokus, 

memusatkan pikiran dan membuat otak 

semakin aktif. 

3) Gunakan warna pada seluruh gambar agar 

terlihat indah. Warna membuat peta pikiran 

tampak lebih cerah dan hidup, meningkatkan 

kekuatan dahsyat bagi cara berfikir kreatif 

dan juga menjadi menyenangkan. 

4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar 

sentral dan hubungkan cabang-cabang pada 

tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Otak 

bekerja dengan adanya penalaran, jika 

cabang-cabang tersebut dihubungkan, akan 

lebih mudah memahami dan mengingat. 

5) Cabang-cabang Mind Mapping berbentuk 

melengkung. Kalau hanya menggunakan 
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garis-garis lurus akan terlihat biasa saja, otak 

jauh lebih tertarik pada garis-garis lengkung. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap cabang. 

Kata kunci akan menjadikan Mind Mapping 

lebih singkat dan dapat diingat dengan 

mudah. 

7) Gunakan gambar diseluruh Mind Mapping 

sebagai pendukung daya ingat. Gambar dan 

symbol mudah merangsang daya ingat.
72

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Mind Mapping 

Media Mind Mapping memiliki kelebihan 

yaitu: 

1) Catatan menjadi singkat, mudah dipahami, 

dan mudah diingat. 

2) Catatan menjadi unik dan enak dilihat. 

3) Dapat mengemukakan pendapat secara bebas. 

 Sedangkan kekurangannya yaitu: 

1) Membutuhkan pensil warna yang banyak. 

2) Membutuhkan biaya banyak. 

3) Menghabiskan lembaran buku. 

4. Manfaat Mind Mapping 

Mind mapping sangat membantu peserta didik 

dalam memahami sebuah konsep atau materi peserta 

didik secara menyeluruh. Ada sejumlah manfaat yag 

bisa dirasakan melalui media mind mapping: 

1) Lebih Produktif 

Penggunaan mind mapping membuat 

peserta didik lebih mudah menentukan dan 

memvisualisasikan langkah-langkah yang 
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akan diambil dan dibutuhkan dalam sebuah 

proyek. Ketika visualisasi langkah-langkah 

sudah jadi, para peserta didik akan lebih 

mudah memperbaiki dan menambah 

kekurangan yang ada. Mind mapping juga 

mempermudah untuk menentukan skala 

prioritas. Peserta didik akan lebih bisa 

mengatur waktu dalam mengerjakan tugas, 

sehingga mereka akan lebih produktif, dan 

apabila apabila peserta didik mengalami 

kebuntuan, peta pikiran ini bisa membantu 

untuk meluruskan pemikiran hingga bisa 

membantu untuk meluruskan pemikiran 

hingga bisa kembali ke jalur yang diharapkan 

sejak awal. 

2) Meningkatkan kreativitas 

Penggunaan mind mapping ini 

peserta didik diharapkan lebih mampu dalam 

menuangkan gagasannya. Metode mind 

mapping yang berbentuk konsep-konsep atau 

peta yang nantinya akan membuat kegiatan 

menulis bisa dilaksanakan secara berurutan. 

Mind mapping yang dibuat seperti peta 

bercabang berdasarkan kategorinya akan 

terlihat menarik dan akan meningkatkan 

rangsangan otak kanan. 

3) Meningkatkan pemahaman 

Mind mapping mempermudah peserta 

didik untuk menyajikan dan 

mengkomunikasikan informasi, baik untuk 

diri sendiri dan orang lain. Ketika peserta 

didik sudah terbiasa memahami poin-poin 

dari suatu konsep atau ide pokok dari materi 

pelajaran yang sedang dipelajari, dan terbiasa 

melihat konsep ataupun ide utama yang akan 
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dipelajari, membuat peserta didik akan lebih 

mudah untuk memecahkan permasalahan 

yang kompleks. 

4) Melatih diri dalam memahami informasi 

penting 

Penggunaan mind mapping membuat 

peserta didik akan terbiasa dalam 

mengorganisasikan dan mengelompokkan 

informasi-informasi penting dari mata 

peajaran yang sedang dipelajari. Hal ini akan 

menyebabkan kejelian dan konsentrasi belajar 

mereka semakin meningkat.
73

 

5. Tujuan Penerapan Mind Mapping 

Konsep dasar dari pembuatan mind mapping adalah 

radiant thinking. Radiant thinking adalah cara 

berpikir yang sesuai dengan kerja sel otak yang saling 

terhubung satu sama lain dalam mengelola informasi. 

Adapun tujuan penerapan mind mapping sebagai 

berikut: 

1) Proses pembelajaran penggunaan mind 

mapping bertujuan untuk membuat materi 

pelajaran terpola secara grafis dan visual, 

yang pada akhirnya akan dapat membantu 

peserta didik untuk merekam, memperkuat, 

dan mengingat kembali informasi yang telah 

dipelajari. 

2) Penggunaan mind mapping yang berupa 

tulisan yang menggunakan symbol dan 

warna-warna yang beragam, akan 

mempersingkat waktu bagi peserta didik 

dalam mereviu ulang materi pelajaran. 
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Sehingga waktu belajar lebih singkat dan 

efektif dan juga membuat peserta didik lebih 

kreatif. 

3) Mind mapping merupakan salah satu teknik 

mencatat yang mengembangkan gaya belajar 

visual, karena memadupadankan potensi kerja 

otak peserta didik yang seimbang. Dengan 

adanya keterlibatan kedua belahan otak 

tersebut akan memudahkan peserta didik 

untuk mengatur dan mengingat segala bentuk 

informasi baik secara tertulis maupun verbal. 

4) Kombinasi warna, simbol, bentuk, dan garis 

dalam mind mapping memudahkan otak 

dalam mempermudah penyerapan materi 

yang diterima. Mind mapping yang dibuat 

akan variatif dan berbeda antar para peserta 

didik dalam setiap materi pelajaran. Hal ini 

disebabkan oleh perbedaan emosi dan 

perasaan yang ada di dalam ruang kelas, pada 

saat terjadinya proses belajar mengajar. 

Suasana kelas yang menyenangkan akan 

berpengaruh pada proses penciptaan peta 

pikiran. Dengan demikian, pengajar 

diharapkan mampu untuk menciptakan 

suasana yang mendukung kondisi belajar 

yang menyenangkan. Proses belajar yang 

dialami oleh peserta didik sangat bergantung 

pada lingkungan tempatnya belajar. Apabila 

lingkungan belajar memberikan sugesti dan 

stimuli positif, maka akan berdampak baik 

pada hasil belajar mereka. Sebaliknya, apabila 

lingkungan belajar tersebut memberikan 
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stimuli dan sugesti negatif, akan berdampak 

buruk juga bagi hasil belajar.
74

 

 

E. Penguasaan Konsep 

Konsep merupakan gambaran atau refresentasi mental 

dari berapa objek maupun pengalaman. Konsep berbeda 

dengan fakta, prinsip, dan generalisasi. Konsep merupakan 

pengategorian dan suatu kelompok yang dapat berupa benda, 

peristiwa, ide, orang, dan sebagainya dalam satu atau lebih 

karakteristik yang bersifat umum. Konsep memiliki fitur-fitur 

tertentu yang penting untuk mengetahui dan membantu 

mereka dalam memahami konsep tersebut dengan baik. Fitur-

fitur ini termasuk atribut konsep, nilai atribut konsep, jumlah 

kata sifat konsep, kata sifat indeks, pendefinisian, model asli, 

sampel, pengklasifikasian konsep, konsep objektif dan konsep 

abstrak, konsep kombinasi, dan konsep nonkombinasi.
75

 

Pencapaian konsep sebagaimana dijelaskan oleh 

Brunner, Goodnow, dan Austin adalah proses berpikir 

induktif dimana para siswa menemukan karakteristik atau 

atribut dari kategori-kategori atau contoh-contoh tertentu 

dengan cara membandingkan antara contoh dan non contoh 

dari suatu konsep. Hal senada dikemukakan Ostad dan 

Soleymanpour bahwa pencapaian konsep merupakan proses 

pencarian konsep dan daftar manifestasi yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi sejumlah contoh dari non contoh yang 

terdapat dalam kelas.
76

 

Menurut Gagne, Brings, dan Warner, penguasaan 

konsep adalah kemampuan yang mungkin seseorang dapat 

berbuat sesuatu. Seseorang yang memiliki penguasaan konsep 
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yang baik, luas, dan mendalam seperti yang dimiliki oleh 

pakar bidang ilmu tertentu, memungkinkan seseorang atau 

pakar yang bersangkutan menerapkan penguasaan dalam 

berbagai keperluan. Menurut Bloom dalam Susanto, 

penguasaan konsep dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Hal ini 

berkaitan dengan seberapa besar mampu menerima, menyerap 

dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada 

siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta 

mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau 

yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi 

langsung yang ia lakukan. Dari pengertian penguasaan konsep 

dua tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan 

konsep adalah kemampuan untuk menyerap arti dari materi 

yang dipelajari sehingga memungkinkan seseorang yang 

bersangkutan menerapkan penguasaannya dalam berbagai 

keperluan.
77

 Adapun indikator penguasaan konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Taksonomi Bloom ranah 

kognitif yang telah direvisi Anderson dan Krathwohl yakni 

mengingat (remember), memahami/mengerti (understand), 

menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi 

(evaluaze), dan menciptakan (create).
78

  

 Menurut Ibrahim, penguasaan konsep sangat penting 

bagi semua orang; Pembelajaran konsep dengan baik, luas, 

dan menyeluruh membantu seseorang untuk menerapkan 

pengetahuannya pada berbagai situasi. Penguasaan konsep 

adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk 

melakukan tugas. Hal ini dapat diartikan bahwa jika seseorang 

tidak menguasai prinsip-prinsip tertentu, ia tidak akan dapat 

berbuat banyak dan kelangsungan hidupnya akan terancam. 
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Kemampuan berpikir merupakan salah satu kemampuan 

pemrosesan mental yang diperlukan untuk memahami 

konsep.
79

 

 Untuk mengetahui penguasaan konsep yang dimiliki 

siswa peneliti menggunakan tabel CRI sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

CRI dan Kriterianya 

CRI Kriteria 

0 Totally guessed answer (tidak tahu jawaban dan hanya 

ditebak) 

1 Almost guess (jawaban hampir ditebak) 

2 Not sure (tidak yakin dengan jawaban) 

3 Sure (yakin dengan jawaban) 

4 Almost certain (jawaban yang dipilih hampir pasti 

benar) 

5 Certain (jawaban  yang dipilih pasti benar) 

Sumber: Riadhotus Sholikhah, Jurnal Riset Pendidikan dan 

Inovasi Pembelajaran Matematika (JRPIPM) 

Angka 0 menunjukkan tidak ada pengetahuan 

(jawaban ditebak secara total) akan metode/hukum untuk 

menjawab suatu pertanyaan tertentu, sementara 5 

menunjukkan kepercayaan diri akan pengetahuannya tentang 

prinsip dan hukum yang dimiliki untuk menjawab pertanyaan. 

Demikian pula ketika seorang peserta didik diminta 

memberikan CRI bersama dengan setiap jawaban, pada 

dasarnya seseorang diminta untuk memberikan penilaian 

terhadap dirinya sendiri tentang keyakinannya dalam memilih 

hukum dan metode untuk memperoleh jawaban dari 

pertanyaan. Untuk mengetahui penguasaan konsep siswa 

diperlukan kriteria yaitu, paham konsep memiliki ciri-ciri 

                                                             
79Ibid.  
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jawaban dan alasan benar dan jawaban benar dan tingkat 

keyakinan tinggi, salah konsep memiliki ciri jawaban benar 

namun alasan salah dan jawaban salah namun tingkat 

keyakinan tinggi, tidak paham konsep memiliki ciri jawaban 

dan alasan salah dan jawaban salah namun tingkat keyakinan 

tinggi.  

 

F. Kajian Materi 

Peneliti akan menyajikan materi tentang kebersihan 

lingkungan yakni salah satu materi yang diajarkan pada kelas 

V di SDN 5 Jatimulyo Lampung Selatan pada semester genap. 

Adapun tinjauan kurikulum pada materi ini adalah: 

Tabel 2.2  

Tinjauan Kurikulum 2013 Materi Daur Air 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pembe-

lajaran 

Kegiatan 

Pembe-

lajaran 

3.8 Menganalisis  

      siklus air dan  

      dampaknya  

      pada peristiwa  

      di bumi serta  

      kelangsungan  

      makhluk  

      hidup 

3.8.1 Menjelaskan siklus 

          air yang terjadi di  

          bumi 

3.8.2 Mengetahui  

          manfaat air bagi  

          manusia, hewan,  

          dan tanaman 

3.8.3 Mengidentifikasi  

          manfaat air bagi  

          manusia, hewan,  

          dan tanaman 

Manfaat air 

bagi 

manusia, 

hewan, dan 

tumbuhan 

Daur air 

dan 

kegiatan 

manusia 

yang 

mempe-

ngaruhinya. 

 

1.Memahami   

   peta    

   konsep 

2.Menyebut-  

   kan  

   kegunaan  

   air 

3.Memahami  

   daur air  

4.8 Membuat 

      karya tentang  

4.8.1 Menyajikan skema  

          siklus air  

Tindakan 

manusia 

yang 

1.Memahami   

   kegiatan  
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      skema siklus  

      air  

      berdasarkan  

      informasi dari  

      berbagai  

      sumber 

          berdasarkan  

          informasi dan  

          sumber yang tepat  

4.8.2 Mencari informasi  

          yang terkait  

          manfaat air bagi  

          manusia, hewan,  

          dan tumbuhan 

4.8.3 Menyebutkan  

          manfaat air bagi  

          manusia, hewan,  

          dan tumbuhan 

mempe-

ngaruhi 

daur air. 

   manusia  

   terhadap  

   daur air. 

2.Memahami  

   bahwa  

   persediaan  

   air bersih    

   semakin  

   berkurang 

3.Menyebut- 

   kan cara  

   menghe-   

   mat air 

Sumber: Silabus SD kelas V Kurikulum 2013 

Tabel 2.3  

Uraian Materi Daur Air 

Point Materi Uraian Materi 

Daur air dan 

kegiatan 

manusia yang 

mempengaruhi

-nya 

 

Sumber: gpm.nasa.gov 

Gambar 2.2 Daur Air 

1. Penebangan hutan dan deforestasi Secara lokal 

dan internasional, deforestasi mengganggu 

siklus air. Semakin sedikit tanaman, semakin 
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rendah evapotranspirasi (penguapan air dari 

tanaman). Hal ini dapat menurunkan jumlah air 

di atmosfer, menyebabkan hujan dan 

kelembaban yang menyebabkan kekeringan. 

Pada skala dunia, deforestasi berkontribusi 

terhadap perubahan iklim. Menurut 

Coolgeography, air sehari dari evapotranspirasi 

pohon memberikan dampak pendinginan dari 

dua AC perumahan. Akibatnya, deforestasi 

berkontribusi terhadap pemanasan global. 

2. Menggunakan air secara berlebihan 

Menggunakan air secara berlebihan 

mengganggu daur air secara kesuruluhan dan 

juga memicu kondisi geografis yang 

membahayakan. Baca juga: Siklus Air: Pendek, 

Sedang, dan Panjang Air bersih diambil dari 

bawah tanah, jika air diambil secara berlebihan 

maka penguapan air dari tanah akan berkurang 

dan mengurangi curah hujan. Belum lagi 

penggunaan air tanah secara berlebihan memicu 

penurunan permukaan tanah, yang kemudian 

bisa ditelan tinggi permukaan air laut.  

3. Efek rumah kaca Efek rumah kaca atau 

pemanasan global berdampak pada daur air. 

Dilansir dari Science Learning Hub, pemanasan 

suhu bumi berarti peningkatan evaporasi 

(penguapan) dan pencairan es kutub. 

Peningkatan evaporasi meningkatkan curah 

hujan atau salju dalam tingkat yang tidak wajar 

dan dapat mengakibatkan banjir besar.  

4. Pencemaran Pencemaran baik tanah, air, 

maupun udara akan menganggu daur air. 

Pencemaran baik dari sampah dan limbang akan 

mengakibatkan polutan masuk ke dalam daur 

air. Hal tersebut bisa menyebabkan air yang 
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tidak sehat untuk dikonsumsi, membawa 

penyakit, membunuh tumbuhan dan hewan, 

bahkan terjadinya hujan asam. 

Tindakan 

penghematan 

air 

1. Mengurangi Siraman 

Langkah pertama dalam menghemat air adalah 

dengan membatasi percikan selama kegiatan 

yang melibatkan percikan air. Mencuci mobil, 

menyiram tanaman dan pekarangan, serta 

kegiatan menyiram di dudukan toilet hanyalah 

beberapa dari kegiatan menyiram yang dilakukan 

manusia. Anda tidak boleh menggunakan terlalu 

banyak air dalam aktivitas ini. Untuk dapat 

menghemat, gunakan air sebanyak yang 

dibutuhkan saja ketika menyiram. Anda tidak 

perlu membersihkan mobil Anda jika masih 

bersih. Jika tanaman Anda terkena hujan, Anda 

tidak perlu menyiramnya lagi. Inilah cara Anda 

dapat menghemat air dengan menggunakan 

pendekatan pengurangan siraman 

2. Memantau Penggunaan Air 

Memantau penggunaan air merupakan salah satu 

upaya yang bisa dilakukanapabila ingin 

menghemat air. Air yang meluber atau kran air 

yang tidak mati merupakan bentuk dari 

pemborosan maka perlu dilakukan pemantauan 

air. Air bisa habis apabila dalam penggunaan nya 

tidak dipantau dan berlebihan. Beberapa upaya 

yang bisa dilaksanakan untuk penghematan air 

ialah memasang meteran atau pun 

mengidentifikasi adanya kebocoran jika ingin 

menghemat air memang kunci utama nya ialah 

memantau dan mengendalikan penggunaan air.  

3. Mematikan Keran 

Penyebab air terbuang sia-sia salah satunya ialah 
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faktor keteledoran mematikan keran air. Adapun 

ayat larangan untuk melakukan perbuatan boros. 

يَاِطيِه ۖ َوَكاَن الشَّْيطَاُن لِ  ِزيَه َكاوُىا إِْخَىاَن الشَّ اإِنَّ اْلُمبَرِّ َسبِِّه َكفُىز   

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang 

pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu 

sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S. Al-

Isra:27) 

Pemborosan air terjadi jika keran air terbuka dan 

mengelaurkan air dan tidak ditampung. Air 

bersih akan terbuang sia-sia apabila 

penampungan penuh namun air tidak kunjung 

dimatikan. Maka dari itu untuk mengemat air 

dan pengeluarah tagihan air, anda harus lebih 

waspada untuk tidak lupa mematikan keran air.  

4. Memperbaiki Kebocoran 

Pengawasan pada pipa air perlu dilakukan sebab 

terkadang pipa anda bocor namun anda tidak 

menduga dan tidak menyadari nya hal tersebut 

menyebabkan pemborosan air. Perbaikan harus 

segera dilaksanakan apabila menemukan pipa 

yang bocor, perbaikan dengan segera sebagai 

benyuk upaya menghemat air. Salah satu bentuk 

menghemat air ialah tetap berupaya menjaga 

kondisi pipa baik dan tidak bocor.  

5. Waktu Mandi 

Sebagian orang memang sangat menyukai 

aktivitas mandi bahkan dalam kamar mandi 

terkadang orang betah berlama-lama untuk 

menyegarkan badan.Akan tetapi salah satu 

bentuk pemborosan air ialah terlalu lama berada 

di kamar mandi. Keinginan menghemat air akan 

berantakan dan tidak terwujud apabila anda 

terlampau sering menghabiskan waktu di kamar 
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mandi dalam waktu yang lama. Mandi dengan 

shower merupakan solusi bagi anda yang ingin 

tetap berlama lama di kamar mandi namun tidak 

ingin boros air. Pengematan bisa dilakukan 

sebaik mungkin apabila anda mandi dengan 

shower. 

6.  Keran Aerator 

Penggunaan keran aerator merupakan salah satu 

teknik untuk bisa menghemat air di rumah. 

Aerator sendiri ialah sebuah mesin penghasil 

gelembung udara yang fungsinya menggerakkan 

air di dalam Akuarium agar airnya kaya akan 

oksigen terlarut dimana ikan sangat memerlukan 

hal tersebut. Pembatasan aliran keran dapat 

dilakukan jila menggunakan alat ini.  

7.  Gunakan Filter Air 

Penghematan air yang bisa dilakukan dengan 

menggunakan filter air sehingga tidak perlu lagi 

membeli air dari galon. Apabila anda memiliki 

filter air anda bisa mengonsumsi air minum yang 

berasal dari  keran dirumah  yang telah difilter 

memakai sebuah alat. Harga alat tersebut 

memang lumayan mahal akan tetapi dikemudian 

hari akan merasakan manfaat nya dan merasa 

lebih bisa berhemat dalam penggunaan air.  

Tindakan 

manusia yang 

mempengaruhi 

daur air 

1. Pembakaran Hutan 

Akhir-akhir ini manusia banyak melakukan 

pembakaran hutan untuk dijadikan lahan 

pertanian, pemukiman penduduk, dan untuk 

industri. Kawasan hutan yang dijadikan lahan 

pertanian biasanya berubah menjadi tanah tandus 

dan gersang. Hal ini karena setelah panen 

biasanya ladang ini akan ditinggalkan. Sistem 

perladangan seperti ini disebut perladangan 
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berpindah, akhirnya hutan yang dulu menghijau 

menjadi tanah tandus dan gersang. Selain untuk 

lahan pertanian, biasanya pembakaran hutan juga 

bertujuan untuk membangun pemukiman 

penduduk dan mendirikan pabrik. 

 

Sumber: mongabay.co.id 

Gambar 2.3 

Pembakaran Hutan Secara Liar 

2. Penebangan Hutan Secara Liar 

Selain pembakaran hutan, manusia juga 

melakukan penebangan hutan secara liar. Pohon-

pohon ini diambil kayunya sebagai bahan 

bangunan. Penebangan pohon-pohon di hutan 

secara liar ini juga dapat mengubah permukaan 

bumi. 
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Sumber: lampungmediaonline.com 

Gambar 2.4  

Penebangan Hutan Secara Liar 

3. Penambangan 

Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah 

permukaan bumi. Sebagian besar bahan yang 

ditambang terkubur. Bahan tambang diekstraksi 

melalui penggalian atau penambangan. 

Penambangan terbuka dan penambangan bawah 

tanah adalah dua jenis penambangan. 

Pertambangan yang terjadi di permukaan bumi 

dikenal dengan istilah tambang terbuka (open pit 

mining). Tembaga, besi, batu bara, kapur, dan 

aluminium adalah beberapa sumber daya 

pertambangan yang sering ditemukan di 

permukaan bumi. Alhasil, tidak perlu menggali 

untuk mendapatkannya. Tindakan ini mengubah 

permukaan bumi untuk membuat lubang bekas 

tambang. 
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Sumber: bisnis.tempo.co 

Gambar 2.5  

Penambangan Terbuka 

Bahan tambang lainnya ditambang ratusan meter 

di bawah tanah di terowongan. Penambangan 

bawah tanah adalah nama untuk proses ini. 

Penambangan permukaan lebih menantang 

daripada penambangan bawah tanah. Penambang 

menggali bijih dengan menggali lubang di tanah. 

Pengeboran atau bahan peledak digunakan untuk 

mengekstrak mineral ini sebelum dikirim ke 

permukaan. Kegiatan ini mengakibatkan 

terbentuknya tanah berongga. Karena tanah 

berlubang lebih lemah, kemungkinan besar akan 

runtuh. 

 

Sumber: geografi.org 

Gambar 2.6 

Penambangan Bawah Tanah 

Pengerukan adalah metode yang, selain 
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penambangan terbuka dan penambangan bawah 

tanah, juga digunakan. Metode lain untuk 

mengumpulkan logam yang tersimpan dalam 

batuan di dasar sungai atau sumber air lainnya 

adalah pengerukan. 

 

Sumber: dih.bulelengkab.go.id 

Gambar 2.7 

Pengerukan Tanah 

Sumber: Buku IPA Salingtemas 5 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran 

yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentarif 

tentang hubungan antara beberapa dua variable atau lebih. 

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan 

masalah penelitian.
80

 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian 

Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning 

Berbantuan Media Mind Mapping Terhadap Peningkatan 

Penguasaan Konsep Peserta Didik Kelas V di SDN 5 

Jatimulyo Lampung Selatan, hipotesis atau jawaban sementara 

terhadap masalah ini yaitu dengan pernyataan sebagai berikut: 

                                                             
80V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Pustakabarupress, 2021), h. 62. 
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Terdapat pengaruh model pembelajaran Project Based 

Learning berbantuan media Mind Mapping terhadap 

peningkatan penguasaan konsep peserta didik kelas V materi 

kebersihan lingkungan di SDN 5 Jatimulyo Lampung Selatan. 

1. Hipotesis Statistik 

a. Hipotesis nol (null Hypotheses) disingkat H0 

atau hipotesis statistik H0 = µ1 = µ2, tidak 

terdapat pengaruh model pembelajaran 

project based Learning berbantuan media 

mind mapping terhadap peningkatan 

penguasaan konsep kelas V di SDN 5 

Jatimulyo Lampung Selatan 

b. Hipotesis kerja atau disebut juga hipotesis 

alternatif, disingkat Ha atau hipotesis statistik 

Ha = µ1 ≠ µ2 terdapat pengaruh model 

pembelajaran project based learning 

berbantuan media mind mapping terhadap 

peningkatan penguasaan konsep kelas V di 

SDN 5 Jatimulyo Lampung Selatan 
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