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        ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 

pengaruh penerapan strategi pembelajaran Problem Solving 

terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran Tematik di kelas 

IV MIN 2 Bandar Lampung, dalam  hal ini penulis membatasi 

pada sub-tema Aku dan cita-citaku. Untuk itu peneliti akan 

mengkajinya secara lebih mendalam dalam penelitian ini yang 

berjudul “Efektivitas Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Pada Siswa Kelas IV 

di MIN 2 Bandar Lampung”. 

Pada penelitian ini, yang digunakan adalah Quasi 

Experiment dengan desain pre-tes dan post-tes. Penelitian ini 

menggunakan dua kelas, yaitu kelas yang pertama sebagai kelas 

eksperiment yaitu kelas yang digunakan untuk mengajar dengan 

metode problem solving. Dan kelas yang kedua sebagai kelas 

control yaitu kelas yang diajarkan tidak menggunakan strategi 

problem solving. 

Dalam Penelitian ini pengujian data menggunakan Ujit-T 

melalui aplikasi SPSS Statistic V 20 For Windows diperoleh nilai 

Sig < 0,05 (5%). Pada Sig (2-tailed) diperoleh 0,000 < 0,05 maka 

terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar peserta didik. 

Maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kesimpulannya 

adalah adanya efektivitas strategi pembelajaran problem solving 

untuk meningkatkan hasil belajar tematik pada siswa kelas IV di 

MIN 2 Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Problem Solving, Hasil 

Belajar, Tematik  
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MOTTO 

 

                                                                                                                                      

                

“Barang siapa menginginkan kebahagian dunia, maka tuntutlah ilmu 

dan barang siapa yang ingin kebahagian akhirat, tuntulah ilmu dan 

barangsiapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu 

pengetahuan” (Manaqib Asy Syafi’i, 2/139)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan  pembahasan lebih lanjut, 

terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal ini untuk 

menghindari adanya kekeliruan bagi pembaca. Adapun judul 

skripsi ini adalah ”Efektivitas Strategi Pembelajaran Problem 

Solving Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik pada Siswa 

Kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung”. Untuk menghindari 

pengaturan yang tidak setara dengan proposisi ini, pencipta akan 

mengklarifikasi istilah-istilah yang digunakan dalam proposisi 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal 

dari kata efektif yang diartikan dengan : a)  ada efeknya 

(ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur 

atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna 

(usaha, tindakan)
1
 

2. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari 

beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan 

materi pelajaran, bahan, peralatan dan waktu yang 

digunakan untuk proses pembelajaran dalam  

mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah 

ditentukan 

3. Problem Solving 

Merupakan cara memberikan pengertian dengan 

menstimulasi peserta didik untuk memperhatikan, 

menelaah, dan berfikir tentang suatu masalah untuk 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), H 284 



2 
 

 
 

selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai 

upaya untuk memecahkan masalah.
2
 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan 

diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan 

keterampilannya. 

5. Tematik 

Tematik adalah salah satu metode pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran satu dengan yang lainnya 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

pada peserta didik.
3
 

 

B. Latar belakang 

Pendidikan adalah upaya sadar dan diharapkan untuk 

menciptakan karakteristik manusia. Sebagai sebuah gerakan yang 

mengetahui tujuannya, pelaksanaannya dilakukan dalam interaksi 

nonstop dalam setiap jenis dan tingkat kegiatannya. Semuanya 

terhubung dalam kerangka kegiatan penting. Instruksi dicirikan 

sebagai siklus dimana pengalaman atau data diperoleh karena 

interaksi pembelajaran.
4
 

Pengajaran bagi umat manusia adalah kebutuhan langsung 

yang harus dipenuhi sepanjang hidup. Tanpa kegiatan, sungguh 

aneh bagi sekumpulan individu untuk hidup dan berkreasi sesuai 

dengan keinginan (standar) mereka untuk maju, sukses, dan ceria. 

Salah satu indera manusia yang terbingkai dalam jiwa individu 

adalah kapasitas esensial yang oleh terapis disebut intuisi 

greogorius (sifat hidup dalam pertemuan) atau hidup dalam 

                                                             
2 Resti Rima Safitri, Atrup Atrup, and Guruh Sukma Hanggara, “Problem 

Solving Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMK,” Nusantara 

of Research: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri 5, no. 
2 (2018): h 83–88. 

3 Hermin Tri Wahyuni, Punaji Setyosari, and Dedi Kuswandi, 

“Implementasi Pembelajaran Tematik Kelas 1 SD,” Edcomtech Jurnal Kajian 
Teknologi Pendidikan 1, no. 2 (2017): h 129–36. 

4 Arinda Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa (Gre Publishing, 2018). h 45. 
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masyarakat umum. Lebih jauh, dengan intuisi ini, setiap orang 

secara mandiri melihat sejauh ilmu manusia yang bersahabat 

disebut homo socius, yang mengandung arti makhluk sosial, 

saling membantu bersama-sama dengan menciptakan kehidupan 

di segala bidang. Tujuan kegiatan jelas tidak dapat dibedakan dari 

rencana pendidikan sekolah. Program pendidikan digunakan 

sebagai aturan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan instruktif tertentu. Pelaksanaan siklus 

pembelajaran di sekolah dasar saat ini telah melaksanakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan program 

pendidikan 2013.
5
 

Pendidikan merupakan kebutuhan langsung yang harus 

dipenuhi, mengingat sekolah adalah untuk keberadaan manusia 

untuk mempersiapkan diri agar tumbuh secara ideal. Dalam Islam 

ada pengulangan dari Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya 

kegiatan bagi anak muda, lebih spesifiknya dalam Surat An-Nahl 

bagian 78: 

تُِكۡم ََل تَۡعلَُموَن َشيۡ  هََٰ ۢن بُطُوِن أُمه ُ أَۡخَرَجُكم مِّ َر َوٱَۡأََۡ     َوٱَّلله ََٰٰ ۡمَ  َوٱَۡأَۡب َه ةََد َ كََعلهُكۡم   ِو ا َوَجَعَ  كَُكُم ٱك

(٨٧)تَۡشُكُروَن   

Artinya : 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur.” (An Nahl : 78)6
   

Pembelajaran merupakan suatu siklus komunikasi antar 

peserta didik dan instruktur serta aset pembelajaran dalam suatu 

iklim pembelajaran. Iklim belajar yang layak adalah iklim yang 

memicu dan menggerakkan siswa untuk belajar. Tujuan 

pembelajaran pada dasarnya adalah kemampuan yang 

dikendalikan oleh siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. 

Dominasi kapasitas tersebut hanyalah hasil belajar yang ideal. 

Pendidikan yang diberikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini 

                                                             
5 Siti Julaeha, “Problematika Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan 

Karakter,” Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,[SL] 7, no. 2 (2019): h.157–82. 
6 Ahmad Taqiudin, Mushaf Hafalan Utsmani Madinah, ( Bekasi:Maana 

Publishing, 2019) An Nahl : 78, h.275 
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mencakup 14 mata pelajaran, salah satu mata pelajaran yang 

diingat untuk program pendidikan tersebut adalah IPA. Topik 

adalah salah satu bidang studi di sekolah dasar. 

Pergaulan peserta didik yang dinamis sangat penting dalam 

kegiatan pembelajaran, karena dalam  kasus dimana peserta didik 

bersifat dinamis, kegiatan pembelajaran akan terlaksana dengan 

baik, dan siswa secara efektif memahami materi yang diajarkan 

oleh instruktur. Topik juga mengidentifikasikan dengan apa dan 

bagaimana menyelesaikan pilihan yang tepat dalam menangani 

masalah. 

Pembelajaran tematik adalah salah satu model dalam 

pembelajaran terkoordinasi (bimbingan terpadu) yang merupakan 

kerangka pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara 

mandiri maupun dalam pertemuan, untuk secara efektif 

menyelidiki dan menemukan ide-ide dan standar logis dengan 

cara yang mencakup semua, signifikan, dan kredibel. 

Pembelajaran terpadu diatur untuk kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan siswa.
7
 Metodologi ini 

menarik diri dari hipotesis pembelajaran yang mengabaikan cara 

mempertahankan sebagai alasan perkembangan konstruksi dan 

informasi keilmuan anak. 

Pembelajaran tematik dicirikan sebagai penemuan yang 

direncanakan tergantung pada mata pelajaran tertentu. Dalam 

percakapannya, topik dieksplorasi dari berbagai topik. Misalnya, 

"air" dapat dilihat dari mata pelajaran sains material, sains, sains, 

dan matematika. Lebih komprehensif lagi, topik tersebut dapat 

diperiksa dari berbagai bidang studi, seperti ips, dialek, dan 

ekspresi. Pembelajaran tematik memberikan keluasan dan 

kedalaman pelaksanaan program pendidikan, menawarkan 

peserta didik kebebasan yang cukup untuk menampilkan unsur-

unsur dalam pengajaran.
8
 

                                                             
7 Ichsan Ansshory AM, Setiya Yunus Saputra, and Delora Jantung Amelia, 

“ Pembalejaran Tematik, Integratif pada kurikulum 2013 di kelas rendah SD 
Muhamadiyah 07 Watak ‘( jurnal inovasi pembelajaran) 4 no.1 (2018): h.35-46 

8 Andi Prastowo, "Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu", (Prenada 

Media, 2019) h. 123. 
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Pembelajaran tematik yang telah diterapkan di SD / MI 

memberikan nada lain dalam pembelajaran, siswa yang biasanya 

mempelajari mata pelajaran dengan demikian, sekarang akan 

dapat dikonsolidasikan, dan terkadang ada peserta didik yang 

tidak memahami apa itu kesadaran tematik, belum lagi kelas 

bawah. 

Pencapaian target pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar merupakan 

perkembangan yang terjadi pada peserta didik baik dari segi 

psikologis, emosional, dan psikomotorik karena adanya kegiatan 

pembelajaran. Hasil belajar Understudy dapat dikomunikasikan 

dengan evaluasi atau rapor sesuai penilaian Suryadibrata yang 

menyatakan bahwa nilai rapor merupakan perincian terakhir dari 

instruktur sehubungan dengan kemajuan atau hasil belajar peserta 

didik dalam kurun waktu tertentu.
9
 

Pemikiran kritis dapat digunakan sebagai masalah atau 

tantangan bagi peserta didik yang tidak tahu langsung bagaimana 

menangani masalah atau sistem. Kemampuan mengurus masalah 

merupakan kapasitas penting bagi pelajar karena dengan 

kemampuan menangani masalah peserta didik dapat menangani 

masalah dengan baik. Saat ini, kapasitas penanganan masalah di 

Indonesia masih rendah.
10

 

Pendidik menghadapi masalah dalam menangani masalah 

dengan tepat, kemudian peserta didik menghadapi tantangan 

dalam cara menangani masalah yang diberikan oleh pendidik.
11

 

Berbagai tantangan ini muncul, antara lain menemukan jawaban 

dipandang sebagai satu-satunya tujuan yang harus dicapai. 

Karena ini hanya menyoroti jawaban, anak-anak secara teratur 

                                                             
9 Ariska Destia Putri, “Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan 

Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut Pada Peserta Didik Kelas Iv Sdn 2 Sunur 

Sumatera Selatan,” 2017. 
10 Febria Ningsih, “Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas Viii Mtsn Kabupaten 

Kerinci,” Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika 3, no. 2 (2019): h.351–62. 
11 LAILATUL ISNAINI, Iskandar Iskandar, and Tuti Indriyani, “Kreatifitas 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca 

Alqur’an Pada Siswa Kelas X Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi,” 2020. 
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memilih beberapa strategi penyelesaian yang tidak dapat 

diterima. Suatu masalah biasanya berisi keadaan yang mendesak 

seseorang untuk menyelesaikannya. Selain itu, masalah diberikan 

kepada pelapis dan segera menyadari bagaimana 

menyelesaikannya secara akurat, sehingga penyelidikan tidak 

bisa dianggap sebagai masalah.
12

 

Salah satu strategi yang digunakan dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah strategi 

pembelajaran problem solving. Karena dengan penerapan strategi 

pembelajaran problem solving dapat menimbulkan daya 

kreativitas anak dan melatih anak untuk berpikir menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan nyata. Penerapan strategi pembelajaran 

problem solving menurut penulis yaitu mengaplikasikan kegiatan 

belajar mengajar yang bermula dari sebuah masalah melalui 

langkah- langkah kegiatan pembelajaran, dimana dengan 

menghadapkan siswa kepada suatu masalah baru yang 

diperlukan kesanggupan untuk berfikir agar dapat dipecahkan 

atau diselesaikan dengan cara memberikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari supaya siswa lebih berkembang dan 

kreatif. 

Strategi pembelajaran ini menuntut kemampuan peserta 

didik untuk melihat sebab  akibat, mengobservasi masalah, 

mencari hubungan antara berbagai data yang terkumpul dan 

kemudian menarik kesimpulan yang merupakan hasil pemecahan 

masalah. Strategi pembelajaran problem solving merupakan suatu 

strategi pemecahan masalah yang menuntut peserta didik untuk 

dapat memecahkan berbagai masalah yang ada, baik secara 

perorangan maupun secara kelompok. 

Berdasarkan hasil pra penelitian dalam pembelajaran 

Tematik kelas IV, terlihat masih ada beberapa peserta didik yang 

belum   dapat memahami pelajaran yang telah dipelajarinya 

sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa tersebut. Terutama 

sekali terlihat jelas pada saat pendididik bertanya kepada peserta 

                                                             
12 Annisa Sulistyaningsih and Ellya Rakhmawati, “Analisis Kesalahan 

Siswa Menurut Kastolan Dalam Pemecahan Masalah Matematika,” Matematika 19, 

no. 2 (2017) h.123–30. 



7 
 

 
 

didik tentang pelajaran yang telah di pelajarinya dan saat peserta 

didik mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Siswa tersebut 

belum mampu menjawab dan menyelesaikan tugasnya dengan 

baik dan benar. Hal ini terlihat dari informasi nilai ulangan 

tengah semester pada pembelajaran tematik  kelas IV A dan IV 

C, khususnya: 

 

Tabel 1.1 

Daftar Nilai Ujian Tengah Semester Kelas IV Pada Mata 

Pelajaran Tematik 

 

 

Nilai 

Kelas  

Jumlah 

Peserta 

Didik 

 

KKM 

 

Keterangan IV A IV C 

80-89 7 4 11 70 Tuntas 

70-79 9 8 17 70 Tuntas 

60-69 5 4 9 70 Belum 

Tuntas 

50-59 4 8 12 70 Belum 

Tuntas 

40-49 3 1 4 70 Belum 

Tuntas 

Jumlah  28 25 53 70  

 

Berdasarkan fenomena di atas, maka melalui penelitian ini 

mencoba mengungkapkan bagaimanakah pengaruh penerapan 

strategi pembelajaran Problem Solving terhadap hasil belajar 

siswa pada pembelajaran Tematik di kelas IV MIN 2 Bandar 
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Lampung, dalam hal ini penulis membatasi pada sub-tema Aku 

dan cita-citaku. Untuk itu peneliti akan mengkajinya secara lebih 

mendalam dalam penelitian ini yang berjudul “Efektivitas 

Strategi Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Tematik Pada Siswa Kelas III di MIN 2 Bandar 

Lampung”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

beberapa hal dapat dibedakan yang digambarkan sebagai berikut: 

1. Penddidik kelas IV telah memanfaatkan teknik 

pembelajaran seperti berbicara, aktivitas dan 

percakapan namun masih belum ideal. 

2. Pembelajaran masih terfokus pada bacaan kursus dan 

kurang diidentikkan dengan kehidupan siswa sehari-

hari. 

3. Hasil belajar siswa yang belum maksimal 

4. Tidak adanya pemahaman siswa tentang langkah-

langkah berpikir kritis 

5. Melalui teknik berpikir kritis, siswa dapat berpikir 

secara mendasar dan bertindak kreatif untuk menangani 

masalah yang dihadapi semua hal yang 

dipertimbangkan. 

Agar proses penelitian yang dikaji lebih fokus dan terarah, 

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas  IV di 

MIN 2 Bandar Lampung. 

2. Penerapan strategi dalam pembelajaran ini yaitu hanya 

menerapkan strategi Problem Solving pada penelitian.  

 

D. Rumusan Masalah 

Apa Penyebab Efektivitas Strategi Pembelajaran Problem 

Solving Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik pada Siswa 

Kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung? 

 

 



9 
 

 
 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Bagaimana Efektivitas Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Pada Siswa Kelas III 

di MIN 2 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian, dipercaya bahwa ini akan sangat 

membantu bagi para ahli khususnya dan bagi orang-orang yang 

membaca juga semua dalam semua. Keuntungan yang bisa 

didapat antara lain: 

1. Manfaat teorotis 

Dipercaya bahwa konsekuensi dari investigasi ini 

akan menambah eksplorasi dan memberikan data 

kepada instruktur untuk menambahkan informasi logis 

mereka untuk melakukan komitmen mereka secara 

bertahap dan memulai dengan memberikan kegiatan 

yang lebih baik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Melalui strategi pembelajaran problem solving 

para peserta didik dipercaya dapat meningkatkan 

kemampuan penalarannya dan mengurusi masalah. 

b. Bagi Pendidik 

Diharapkan bawa hasil penelitian dipercaya akan 

dimanfaatkan sebagai bahan pemikiran dan 

pemikiran bagi staf kegiatan sebagai bahan 

pemikiran untuk kemajuan, perbaikan, dan 

perbaikan. 

c. Bagi Dunia Akademik 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 

komitmen logis di bidang keilmuan, serta untuk 

meningkatkan dan melengkapi penelitian tentang 

kecukupan teknik pembelajaran di masa lalu untuk 

menjadi premis dan pembinaan untuk eksplorasi 

tambahan di bidang karakter pengganti. 
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d. Bagi Peneliti 

Diharapkan sebagai sumber informasi, khususnya 

dalam membangun strategi pembelajaran yang 

tepat dan dapat meningkatkan keterampilan 

mahasiswa dan kapasitas keilmuan di bidang 

kemajuan program pendidikan. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh:  

1. Fitri Istiqoma dan Amir Rusdi tentang “pengaruh 

penerapan metode problem solving pada mata pelajaran 

matematika materi pecahan terhadap hasil belajar siswa 

kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang”, 

Konsekuensi dari investigasi tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan teknik berpikir 

kritis terhadap hasil belajar siswa.
13

 

2. Tamsik Udin, dan Nurul Hikmah tentang “Pengaruh 

Penerapan Metode Problem Solving Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Matematika Pokok 

Bahasan Pecahan Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Logok 1 Kabupaten Indramayu”, Konsekuensi dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan teknik berpikir kritis terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pelajaran matematika.
14

 

3. Sisnanto, Wahyudi, dan Endang Indarini tentang 

Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving dan 

Group Investigation dalam Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematika Siswa Kelas 4 SD. 

Konsekuensi dari pengujian ini menunjukkan bahwa 

                                                             
13 Fitri Istiqoma Dan Amir Rusdi, “Pengaruh Penerapan Metode Problem 

Solving Pada Mata Pelajaran Matematika Materi Pecahan Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Kelas Iii Di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang”. Radiasi Volume 2 Juli 

2018. 
14 Tamsik Udin And Nurul Hikmah, “Pengaruh Penerapan Metode Problem 

Solving Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Matematika Pokok Bahasan 

Pecahan Pada Siswa Kelas Iv Sd Negeri Legok 1 Kabupaten Indramayu,” Al Ibtida: 

Jurnal Pendidikan Guru Mi 1, No. 1 (2019). 
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terdapat pengaruh Efektivitas Model Pembelajaran 

Pemecahan Masalah dan Investigasi Kelompok 

terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa Kelas 4 SD dalam Pembelajaran Matematika.
15

 

4. Sari Nayuwati tentang Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas III Pada Pembelajaran Tematik 

Dengan Metode Inquiry di MI Nurul Yaqin Simpang 

Sungai Duren. Dari Hasil penelitian tersebut 

menujukkan bahwa hasil penelitian di MI Nurul Yaqin 

Simpang Sungai Duren telah tercapai dengan baik.
16

 

5. Matius Juni Untoro Tentang Peningkatan Keaktifan 

Dan Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Negeri 

Terbansari 1 Pada Pembelajaran Tematik Menggunakan 

Model Pembelajaran Poblem Based Learning (PBL), 

dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik.
17

 

                                                             
15 Sisnanto Sisnanto, Wahyudi Wahyudi, And Endang Indarini, “Efektivitas 

Model Pembelajaran Problem Solving Dan Group Investigation Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 4 Sd Dalam Pelajaran 

Matematika,” Jurnal Pajar (Pendidikan Dan Pengajaran) 3, No. 4 (2019): 830–39. 
16 Sari Nayuwati, Zawaqi Afdhal Jamil, And Aris Dwi Nugroho, “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Iii Pada Pembelajaran Tematik Dengan 

Metode Inquiry Di Madrasahibtidaiyah Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren,” 2019. 
17 Matius Juni Untoro, “Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas III SD Negeri Terbansari 1 Pada Pembelajaran Tematik Menggunakan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL),” Skripsi. Yogyakarta: Universitas 

Sanata Dharma, 2018. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Strategi Problem Solving 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Kata strategi dalam bahasa latin strategia, yang 

diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai 

sebuah tujuan. Strategi pembelajaran menurut Felberg & 

Driscoll (1992) dapat digunakan untuk mencapai berbagai 

tujuan pemberian materi pembelajaran ke berbagai 

tingkatan, untuk siswa yang berbeda, dalam kontes yang 

berbeda pula. 

Dari sebagian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran adalah cara cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan 

pengajaran tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Seperti yang diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an ini, 

dijelaskan Surah Al-Maidah 67 sebagai berikut: 

 

 ُ بَِّكَۖ َوإِن كهۡم تَۡفَعۡ  َََمو ا بَلهۡغَت ِرَسو اكَتَهُۥۚ َوٱَّلله ُسوُل بَلِّۡغ َمو آَٰ أُنِزَل إِكَۡيَك ِمن ره أَيُّهو َا ٱكره
َٰٓ  ۞يََٰ

فِِريَن  َ ََل يَۡهةَِدي ٱۡكقَۡوَم ٱۡكَكَٰ ُمَك ِمَن ٱكنهو اِسِۗ إِنه ٱَّلله ِٰ   ٧٨يَۡع

Artinya : “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu 

kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) 

kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah 

memelihara kamu dari (gangguan) manusia. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang kafir”(Q.S. Al-

Maidah:67)
1
 

 

 

 

                                                             
1 Ahmad Taqiudin, Mushaf Hafalan Utsmani Madinah, ( Bekasi:Maana 

Publishing, 2019), Surah Al-Maidah Ayat 78, h.119 

13 



14 
 

 
 

 

2. Pengertian Problem Solving  

Strategi pembelajaran problem solving (metode 

pemecahan masalah) tidak hanya merupakan strategi 

pertunjukan tetapi juga teknik deduksi, karena dalam 

berpikir kritis Anda dapat menggunakan berbagai strategi 

mulai dari mencari informasi hingga mencapai kesimpulan. 

Pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis masalah, 

khususnya menemukan yang "terletak pada peserta didik. 

Fokus" dan terpaku pada pengurusan suatu masalah oleh 

siswa melalui kerja kelompok. Strategi berpikir kritis adalah 

suatu metode penyampaian materi dengan instruktur 

memberikan suatu masalah tertentu untuk diselesaikan atau 

untuk menemukan suatu rencana keluar oleh peserta didik.
2
 

Sebagai firman Allah dalam surat Al- Insyirah ayat 6-8 yang 

berbunyi:  

ا  ر  َۡ ِر يُ َۡ ۡب   ٧إِنه َمَ  ٱۡكُع َٰ   ٧َوإِكَىَٰ َربَِّك ََٱۡرَغب   ٨ََإَِذا َََرۡغَت ََٱن

Artinya : “sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”(surat Al- 

Insyirah ayat 6-8)
3
. 

Bern dan Erikson dalam kokom menggarisbawahi 

bahwa issue based learning merupakan teknik pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik dalam mengurusi masalah 

dengan mengkoordinasikan ide dan kemampuan yang 

berbeda dari tatanan yang berbeda. Teknik ini 

menggabungkan pengumpulan dan pengumpulan data, dan 

memperkenalkan penemuan. Selain itu, Hanlie Murray, 

mengklarifikasi bahwa pembelajaran berbasis masalah 

                                                             
2 Sri Wirahayu, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi 

Pemangkatan Dan Penarikan Akar Bilangan Cacah Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Paya Bili I Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Problem Solving Di Semester 
Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020,” Serambi Konstruktivis 2, no. 1 (2020). 

3Ahmad Taqiudin, Mushaf Hafalan Utsmani Madinah, ( Bekasi:Maana 

Publishing, 2019) surat Al-Insyirah Ayat 6-8, h.596  
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adalah salah satu pembentukan hipotesis dari strategi 

pembelajaran yang berbeda yang menjadikan masalah 

sebagai isu utama.
4
 

Setrategi pemecahan masalah dapat diterapkan: 

 Manakala guru menginginkan agar peserta 

didik tidak hanya sekedar dapat mengingat 

materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan 

memahaminya secara penuh 

 Apabila guru bermaksud untuk 

mengembangkan keterampilan berfikir 

rasional siswa, yaitu kemampuan menganlisis 

situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka 

miliki dalam situasi baru, mengenal adanya 

perbedaan antara fakta dan pendapat, serta 

mengembangkan kemampuan sejara objektif 

 Manakala guru menginginkan kemampuan 

siswa untuk memecahkan masalah serta 

membuat tantangan intelektual peserta didik. 

 Jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih 

tanggung jawab dalam belajarnya 

 Jika guru ingin agar peserta didik memahami 

antara apa yang dipelajari dengan kenyataan 

dalam kehidupannya(hubungan teori dengan 

kenyataan) 

Strategi pembelajaran problem solving adalah  metode 

pengenalan materi kegiatan dengan menjadikan masalah 

sebagai tahap awal pembicaraan untuk diperiksa dan 

digabungkan dengan tujuan akhir untuk menemukan 

pengaturan atau jawaban oleh siswa. Sementara itu, menurut 

Mulyono, berpikir kritis merupakan model pembelajaran 

yang lebih menekankan pada kemampuan spekulasi untuk 

                                                             
4 Tm140695 Desi Ratnasari, Armida Armida, And M Hasbi M Hasbi, 

“Perbandingan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Antara Yang 

Menggunakan Model Problem Solving Dengan Creative Problem Solving Di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Kemuning,” 2019. 
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memperoleh kapasitas dan kemampuan intelektual dalam 

mengurusi persoalan secara normal, jelas, dan utuh. 

Berdasarkan uraian di atas, maka cenderung dianggap 

bahwa strategi berpikir kritis adalah teknik yang digunakan 

oleh instruktur untuk memperkenalkan masalah dan peserta 

didik diperlukan untuk menangani masalah tersebut secara 

mandiri atau dalam pertemuan.
5
 

 

3. Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Problem 

Solving  

Strategi pembelajaran problem solving memiliki 

langkah-langkah yang saling berkaitan dalam 

pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:  

a. Siapkan masalah / masalah yang jelas untuk 

diatasi. Masalah ini harus berkembang dari peserta 

didik sesuai dengan tingkat kapasitas mereka 

seperti yang ditunjukkan oleh materi yang 

diperkenalkan dan kenyataan siswa / kehidupan 

sehari-hari. 

b. Catat tujuan / kemampuan yang ingin dicapai. 

c. Mencari informasi atau data yang dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, 

dengan memahami buku, menjelajahi, mengajukan 

pertanyaan, dll. 

d. Siapkan respons yang tidak permanen terhadap 

masalah tersebut. Jawaban yang diasumsikan ini 

jelas didasarkan pada informasi yang telah 

diperoleh, pada langkah kedua di atas. 

e. Uji keakuratan jawaban sementara. Dalam 

perkembangan ini, siswa harus berusaha untuk 

menangani masalah tersebut sehingga mereka 

yakin di luar bayangan keraguan bahwa tanggapan 

                                                             
5 Netti Kariani Mendrofa, “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pada Mata Pelajaran Matematika Dengan Menggunakan Pendekatan Problem Solving 

Pada Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Gunung Sitoli Alooa,” Warta Dharmawangsa 

15, No. 1 (2021), h.147–56. 
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yang tepat benar-benar berkoordinasi dengan 

jawaban sementara atau tidak berkoordinasi 

dengan cara apa pun. Untuk menguji kebenaran 

respon yang tepat, tentunya dibutuhkan strategi 

yang berbeda, seperti show. 

f. Tugas, percakapan, dan sebagainya. 

g. Capai tekad. Ini menyiratkan bahwa peserta didik 

harus mencapai keputusan terakhir tentang 

tanggapan terhadap masalah tersebut.
6
 

 Sedangkan menurut muliawan cara kerja problem solving 

yaitu : 

a. Pengajar menyiapkan topik sesuai dengan jenis 

masalah atau kasus yang akan diberikan kepada 

peserta didik. 

b. Materi yang disampaikan oleh pengajar kepada 

peserta didik sebagai materi presentasi. 

c. Pengajar  mengisolasi peserta didik menjadi 

beberapa pertemuan kerja sebagai langkah awal. 

d. Pendidik memberikan satu jenis masalah atau 

kasus kepada setiap peserta didik untuk bekerja 

sama. 

e. Understudies bekerja sama dalam setiap pertemuan 

untuk menangani masalah dan kasus yang 

diberikan oleh instruktur. 

f. Pendidik memberikan bantuan dasar dan kursus 

dengan tujuan agar peserta didik dapat menangani 

masalah saat ini. 

g. Selama belajar dan mencoba untuk menangani 

masalah, peserta didik diizinkan untuk mencari 

sumber referensi yang berbeda sebagai semacam 

                                                             
6 Kadek Hengki Primayana, “Menciptakan Pembelajaran Berbasis 

Pemecahan Masalah Dengan Berorientasi Pembentukan Karakter Untuk Mencapai 

Tujuan Higher Order Thingking Skilss (HOTS) Pada Anak Sekolah Dasar,” 

Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya 3, no. 2 (2020), h.85–92. 
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perspektif untuk menumbuhkan inspirasi belajar 

gratis. 

h. Setelah siswa secara efektif menangani masalah 

yang dihadapi, peserta didik didekati untuk 

membuat laporan terakhir dan mengakhiri. 

i. Setiap pertemuan menyajikan pembelajaran 

mereka di depan kelas untuk memberikan 

informasi kepada pertemuan yang berbeda 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran  

Problem Solving 

Pada suatu strategi pembelajaran pasti terdapat 

kelebihan dan kelemahan tidak terkecuali problem solving. 

Hal ini dikarenakan kondisi yang berbeda – beda pada objek 

penelitian. Metode problem solving memiliki keuntungan 

dan ketidaknyamanan yang menyertai: 

a. Kelebihan Problem Solving  

1) Ini dapat membuat kegiatan sekolah lebih 

dapat diterapkan dalam kehidupan, khususnya 

dalam dunia kerja. 

2) Cara mendidik dan belajar melalui berpikir 

kritis dapat membiasakan siswa untuk 

menghadapi dan mengurusi masalah dengan 

cakap, ketika mereka menghadapi masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Teknik ini memperkuat peningkatan 

kemampuan penalaran peserta didik secara 

imajinatif dan sekaligus, mengingat dalam 

interaksi pembelajaran, mahasiswa melakukan 

banyak aktivitas mental dengan menampilkan 

isu-isu dari sudut pandang yang berbeda untuk 

menemukan tatanan.
7
 

                                                             
7 Ahmad Fadillah, “Analisis Minat Belajar Dan Bakat Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa,” Mathline: Jurnal Matematika Dan Pendidikan 

Matematika 1, no. 2 (2016), h.113–22. 
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4) Melatih siswa untuk beradaptasi secara 

mandiri. 

5) Informasi dan informasi yang didapat oleh 

peserta didik adalah asli dan material. 

6) Meningkatkan kemampuan berwawasan 

peserta didik. 

7) Menumbuhkan kebanggaan pada peserta didik 

ketika mereka menang terkait dengan masalah 

saat ini. 

8) Informasi dan informasi yang didapat pada 

umumnya akan langgeng seperti yang 

terkandung di dalam ingatan peserta didik. 

 

 

b. Kekurangan Problem Solving 

1) Menentukan kesulitan yang tingkat 

kesulitannya sesuai dengan tingkat 

pertimbangan peserta didik, sekolah dan 

tingkat kelas seperti informasi dan 

pengalaman siswa, benar-benar membutuhkan 

kapasitas dan kemampuan instruktur. 

2) Ukuran mendidik dan belajar yang 

menggunakan teknik ini secara teratur 

membutuhkan banyak waktu dan sering kali 

dipaksa untuk melakukan kegiatan yang 

berbeda. 

3) Mengubah kecenderungan belajar peserta 

didik dengan menyesuaikan dan menerima 

data dari pendidik ke dalam pembelajaran 

dengan mengurangi banyak menangani 

masalah sendirian atau dalam kelompok yang 

kadang-kadang membutuhkan aset 
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pembelajaran yang berbeda, merupakan 

masalah bagi peserta didik..
8
 

Kemampuan Problem Solving adalah kemampuan yang 

tidak mudah dicapai, tetapi kemampuan Problem Solving ini 

sebaiknya diajarkan kepada siswa. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Ruseffendi yakni “strategi pembelajaran 

Problem Solving sangat penting dalam matematika, tidak 

hanya untuk menyelidiki atau merenungkan, tetapi dapat 

menerapkannya di berbagai bidang studi dan dalam 

kehidupan sehari-hari yang teratur. 

 

5. Karakteristik Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Strategi pembelajaran problem solving dapat dicirikan 

sebagai kemajuan kegiatan pembelajaran yang 

menggarisbawahi cara untuk menangani masalah yang 

dihadapi secara logis.
9
 Ada 3 atribut prinsip dari strategi 

berpikir kritis: 

a. Problem solving dalah perkembangan dari kegiatan 

pembelajaran. Artinya dalam menjalankan 

pemikiran kritis terdapat berbagai kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa. 

b. Kegiatan pembelajaran dikoordinasikan untuk 

menangani masalah. Strategi ini menempatkan isu 

sebagai jalan untuk interaksi pembelajaran. 

c. Pemecahan masalah diselesaikan dengan 

menggunakan metodologi penalaran logis.
10

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

                                                             
8 Syaiful Bahri Djamarah and Aswan Zain, “Strategi Belajar Mengajar,” 

(Jakarta: Rineka Cipta,2021), h.92.. 
9 Ahmad wahid, dkk. “pembelajaran biologi menggunnakan problem 

solving disertai diagram tree intuk memberdayakan kemampuan berpikir logis dan 
kemampuan menafsirkan siswa.” IJJIS Edu: Indonesia journal of integreted science 

education 1, no 1 (2019), h.1-6 
10 Silfi Zainatu Sholihah and Ekasatya Aldila Afriansyah, “Analisis 

Kesulitan Siswa Dalam Proses Pemecahan Masalah Geometri Berdasarkan Tahapan 

Berpikir Van Hiele,” Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2017), 

h.287–98. 
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Belajar adalah interaksi perilaku, khususnya perubahan 

yang diidentifikasi dengan bagian informasi, disposisi, dan 

kemampuan. Anthony Robbins mendefinisikan belajar 

sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu 

(pengetahuan) yang sudah dipahami dan sesuatu 

(pengetahuan) yang baru. Dari definisi ini dimensi belajar 

memuat beberapa unsur, yaitu: (1) penciptaan hubungan, (2) 

sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah dipahami, (3) sesuatu 

(pengetahuan) yang baru.
11

 Jadi dalam makna belajar, disini 

bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar belum 

diketahui, tetapi merupakan keterkaitan dari pengetahuan 

yang sudah ada ke pengetahuan yang baru. 

Rochmat Wahab dan Solehuddin menyatakan “belajar 

merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan 

perubahan pengetahuan, perilaku dan pribadi yang bersifat 

permanen”. Belajar pada pendapat tersebut merupakan suatu 

bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil 

dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Slameto menyatakan “belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar adalah siklus perilaku, yaitu 

perubahan spesifik yang diidentifikasi dengan bagian 

informasi, disposisi, dan kemampuan. Seperti yang 

diindikasikan oleh pembelajaran kimble adalah perubahan 

yang terus-menerus dalam potensi sosial karena kegiatan 

yang dibangun (praktik yang didukung).
12

 Kemudian, 

sebagaimana diindikasikan oleh R. Gagne, pembelajaran 

dapat dicirikan sebagai interaksi di mana makhluk 

mengubah tingkah lakunya karena keterlibatan. 

                                                             
11 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, “ Mendesain Model Pembelajaran 

Inovatif, Progresif, dan Kontekstual” (Jakarta: Kencana 2017), h17. 
12 Supardi US Supardi, “Hasil Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari 

Interaksi Tes Formatif Uraian Dan Kecerdasan Emosional,” Formatif: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan MIPA 3, no. 2 (2017). 
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Pembelajaran umumnya merupakan perubahan perilaku 

yang konsisten karena kegiatan dan pengalaman. Kemudian, 

sebagaimana ditunjukkan oleh Howard L. Kingsley, 

pembelajaran adalah siklus di mana perilaku (dalam arti 

yang lebih luas) dimulai atau diubah melalui kegiatan atau 

persiapan.
13

 Hamalik juga menegaskan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku individu atau seseorang 

melalui interaksi dan lingkungannya. Perubahan tingkah 

laku ini mencakup perubahan dalam kebiasaan (habitat), 

sikap (afektif) dan keterampilan (pisikomotorik) 

Dari sebagian definisi di atas, dapat dianggap sangat 

baik bahwa belajar adalah siklus kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan mengubah perilaku karena 

keterlibatan.
14

 Adapun Firman Tuhan adalah sebagai berikut:  

 

و ا يَۡحَذُر ٱَۡأَِٰٓخَر َ َويَۡرُجوْا َرۡحَمةَ َربِِّهۗۦِ قُۡ  هَۡ  يَ  ا َوقو َآَٰئِم  نٌِت َءانو َآََٰء ٱكهۡيِ  َسو اِجةَد  ۡن هَُو قََٰ تَِوي أَمه َۡ

ِب  ُر أُْوكُوْا ٱَۡأَۡكبََٰ   ٩ٱكهِذيَن يَۡعلَُموَن َوٱكهِذيَن ََل يَۡعلَُموَنِۗ إِنهَمو ا يَتََذكه

Artinya : “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-

waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang 

yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran” (Q.S Az-Zumar:9)15
 

 

2. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam interaksi pertunjukan, komponen siklus belajar 

sebenarnya merupakan pekerjaan yang esensial. Praktis 

                                                             
13 Siti Asrifatunisak, “Efektivitas Penggunaan Kombinasi Metode Ceramah, 

Drill Dan Demonstrasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PAI Dan 
Budi Pekerti Siswa SMPN 2 Tegowanu Kelas VII Materi Shalat Jama’Qashar Tahun 

Ajaran 2018/2019,” 2019. 
14 Aprida Pane and Muhammad Darwis Dasopang, “Belajar Dan 

Pembelajaran,” Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 3, no. 2 (2017): 333–52. 
15 Ahmad Taqiudin, Mushaf Hafalan Utsmani Madinah, ( Bekasi:Maana 

Publishing, 2019), Surat Az-Zumar Ayat 9, h.459 
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semua spesialis telah berusaha untuk merinci dan membuat 

terjemahan pembelajaran mereka, seringkali definisi dan 

pemahaman ini berbeda satu sama lain. Belajar adalah 

mengubah atau mendukung perilaku melalui pengalaman. 

Belajar adalah interaksi, gerakan dan bukan hasil atau 

tujuan. Belajar tidak hanya mengingat, tetapi lebih luas dari 

itu, khususnya pertemuan dan hasil belajar bukanlah otoritas 

dari konsekuensi kegiatan melalui perilaku yang 

berkembang. Hasil belajar kelas hendaknya dilaksanakan 

dalam keadaan di luar sekolah. Dengan demikian, siswa 

dapat memindahkan hasil belajarnya ke dalam keadaan yang 

sebenarnya.
16

 

Hasil belajar sering digunakan untuk menentukan 

sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Untuk 

mengetahui hasil pembelajaran, penting untuk mengukur 

atau menilai sesekali. Pelaksanaan asesmen bertujuan untuk 

melihat hasil belajar atau angka kuantitatif yang didapat 

siswa. Hasil belajar mahasiswa pada dasarnya merupakan 

penyesuaian perilaku. Tingkah laku hasil belajar dari 

perspektif yang luas mencakup bidang psikologis, 

emosional, dan psikomotorik.
17

 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

mencakup bidang psikologis, penuh perasaan, dan 

psikomotorik yang diperoleh melalui pendidikan. Untuk 

mengetahui hasil belajar siswa, pendidik harus mengarahkan 

tes hasil belajar untuk mengukur tingkat kemajuan dan 

pencapaian dalam ukuran pembelajaran. Tes hasil belajar 

adalah tes yang digunakan untuk mensurvei efek samping 

                                                             
16 Hesti Yulianti, Cecep Darul Iwan, and Saeful Millah, “Penerapan Metode 

Giving Question And Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 
Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam,” Jurnal Penelitian Pendidikan 

Islam,[SL] 6, no. 2 (2018), h.197–216. 
17 Mohamad Sodik, Yosef Farhan Dafik Sahal, and N Hani Herlina, 

“Pengaruh Kinerja Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Alquran Hadis,” Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,[SL] 

7, no. 1 (2019), h.97–112. 
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dari kegiatan yang diberikan instruktur kepada siswa dalam 

jangka waktu tertentu.
18

 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang mencakup 

bidang psikologis, emosional, dan psikomotorik yang 

diperoleh melalui pembelajaran. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, instruktur harus memimpin tes hasil belajar 

untuk mengukur tingkat pencapaian dan pencapaian dalam 

ukuran mendidik dan pembelajaran. Tes hasil belajar adalah 

tes yang digunakan untuk mengevaluasi efek samping dari 

kegiatan yang diberikan pendidik kepada siswa dalam kurun 

waktu tertentu. 

Soedijarto menyatakan “hasil belajar adalah tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan”. Sejalan dengan pendapat tersebut 

Hamzah B. Uno menyatakan “hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai 

akibat dari interaksi seseorang dengan lingkungannya” 

Hasil belajar sering digunakan sebagai tindakan untuk 

menentukan sejauh mana seseorang mendominasi materi 

yang diajarkan. Untuk melengkapi hasil pembelajaran 

tersebut diperlukan pengembangan estimasi dengan 

menggunakan perangkat penilaian yang layak dan 

memenuhi kebutuhan. Estimasi tersebut dapat dibayangkan 

mengingat fakta bahwa estimasi adalah tindakan logis yang 

dapat diatur di berbagai bidang termasuk kegiatan. 

Estimasi hasil belajar siswa harus dimungkinkan 

dengan tes hasil belajar. Yang dimaksud dengan tes hasil 

belajar adalah tes yang digunakan untuk mengevaluasi 

konsekuensi kegiatan yang telah diberikan oleh pendidik 

                                                             
18 Darmawan Harefa, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Pembelajaran Kooperatif Make A Match Pada Aplikasi Jarak Dan Perpindahan,” 

Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan 8, no. 1 

(2020), h.01–18. 
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kepada anak didiknya dalam jangka waktu tertentu.
19

 

Berdasarkan sebagian dari definisi di atas, sangat mungkin 

dapat dianggap bahwa hasil belajar adalah perubahan yang 

dialami oleh siswa setelah menyelesaikan langkah mendidik 

dan belajar. Perubahan disebabkan karena ia telah 

menguasai berbagai materi yang diberikan dalam ukuran 

mendidik dan pembelajaran. 

 

3. Jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa 

setelah melakukan kegiatan. Hasil pembelajaran 

diperkirakan dapat menentukan pencapaian tujuan instruktif 

sehingga hasil pembelajaran harus sesuai dengan tujuan 

instruktif. Hasil belajar diisolasi menjadi beberapa macam. 

Gagne dalam Agus Suprijono mengungkapkan bahwa: 

a. Data verbal adalah kapasitas untuk 

mengkomunikasikan informasi sebagai bahasa, 

baik lisan maupun tulisan. 

b. Kemampuan keilmuan, yaitu kemampuan untuk 

memperkenalkan ide dan gambaran. 

c. Metode Intelektual, khususnya kapasitas untuk 

menyalurkan dan mengarahkan kegiatan 

psikologisnya sendiri. 

d. Kemampuan mesin, lebih tepatnya kapasitas untuk 

menyelesaikan perkembangan aktual dalam 

masalah dan koordinasi, untuk memahami 

otomatisme perkembangan aktual. 

e. Mentalitas adalah kemampuan untuk mengakui 

atau menolak artikel yang bergantung pada 

penilaian objek tersebut 

Menurut Benyamin Bloom, hasil belajar dalam struktur 

pembelajaran dicapai melalui tiga ruang, yakni bidang 

                                                             
19 M Suardi, “PENGARUH KEPRIBADIAN GURU PAI TERHADAP 

HASIL BELAJAR SISWA DI SEKOLAH,” IQRO: Journal of Islamic Education 1, 

no. 2 (2018), h.121–28. 



26 
 

 
 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
20

Perinciannya adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif berkenaan dengan pada hasil 

belajar keilmuan yang terdiri dari enam sudut, 

yaitu informasi atau memori, perolehan, 

penerapan, penyelidikan, penggabungan, dan 

penilaian. Dua sudut awal disebut psikologis 

tingkat rendah dan empat perspektif berikut 

menggabungkan tingkat intelektual yang tak 

terbantahkan. 

Pengetahuan, menurut Bloom adalah tahap 

paling sulit yang mengungkapkan siswa untuk 

menjawab pertanyaan dengan meninjau ingatan 

yang baru-baru ini disimpan. Ingatan dapat 

mencakup masalah batas, kenyataan, aturan, 

suksesi (pengaturan), metode, standar, dan 

spekulasi. Pemahaman adalah tahap selanjutnya, 

yang menunjukkan individu siswa untuk 

mengkomunikasikan pedoman atau ide dalam 

kalimat mereka sendiri, memberikan ilustrasi 

aturan atau ide, saran atau hasil. 

Penerapan menurut Bloom, adalah fase 

pemanfaatan ide untuk keadaan lain, pemanfaatan 

resep dalam matematika dan ilmu material, dll. 

Ujian tahap keempat, adalah kemampuan siswa 

untuk menggambarkan data menjadi bagian-bagian 

penting, temukan kecurigaan, kenali kenyataan 

dari perasaan, tutupi hubungan sebab akibat, 

rencanakan cara menulis, dan lain-lain. 

Sintesis, bertolak belakang dari analisa, 

adalah kemampuan siswa untuk membuat, 

                                                             
20 Rinto Hasiholan Hutapea, “Instrumen Evaluasi Non-Tes Dalam Penilaian 

Hasil Belajar Ranah Afektif Dan Psikomotorik,” BIA’: Jurnal Teologi Dan 

Pendidikan Kristen Kontekstual 2, no. 2 (2019), h.151–65. 
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menyiapkan artikel, mendefinisikan teori, dan 

mengintegrasikan informasi. Di tahap kelima ini, 

siswa diharapkan memiliki sudut pandang yang 

luas. Asesmen adalah tahap psikologis yang paling 

tidak terduga, yang mencakup pemberian penilaian 

yang layak dari informasi sebagai tujuan. Pada 

tahap ini, mahasiswa menilai data berdasarkan 

aturan konsistensi. Masalah terbesar adalah terkait 

dengan pendidik dalam mempertimbangkan 

kembali apakah siklus penilaian yang dilakukan 

oleh siswa telah memenuhi kebutuhan atau tidak. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban 

atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Kemampuan untuk menerima (atau menolak) 

adalah tahap utama siswa menjadi rentan untuk 

upgrade. Kelas-kelas kemampuan dapat diatur 

dengan memberi pertimbangan, mendapatkan dan 

memberi pertimbangan yang pada taraf tertentu 

(memilih). Bereaksi menawarkan artikulasi untuk 

dorongan. Artikulasi diberikan secara bertahap dan 

dengan memperhatikan komponen pengawasan, 

tanpa komponen manajemen bahkan dengan 

sengaja. Survei adalah fase ketiga dari penuh 

perasaan, itu cenderung mengakui keinginan untuk 

memberikan evaluasi dengan tanggung jawab yang 

masih bersifat sementara bagi individu, keajaiban 

atau keyakinan tertentu. Fase yang merupakan 

sesuatu di luar penilaian adalah evaluasi dengan 

penekanan pada tanggung jawab atau ikatan yang 

baik. 

Asosiasi, fase keempat dari perasaan penuh 

adalah pengembangan kerangka nilai yang dibuat 

dari pengakuan dan kebutuhan akan kualitas-
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kualitas yang ada yang tak terhitung jumlahnya. 

Pengembangan menuju kerangka nilai melalui 

interaksi konseptual dari kerangka harga yang 

dipilih kemudian terus dipilah-pilah ke dalam 

kerangka tersebut. Penggambaran dengan satu nilai 

adalah bahwa siswa dengan sengaja mengetahui 

apa identitasnya, tempat di mana dia berada dan 

bagaimana dia harus melanjutkan. Pemahaman 

yang telah sampai pada tahap ini, perspektif yang 

telah dibingkai telah menjadi cara berpikir hidup 

mereka, dapat diprediksi dalam kata-kata, 

perbuatan dan mentalitas. 

c. Ranah Psikomotorik  

Ranah psikomotorik sebagai hasil penguasaan 

kemampuan dan kapasitas untuk bertindak. Ada 

enam bagian dari bidang psikomotorik, yaitu 

perkembangan refleks spesifik, kemampuan 

pengembangan esensial, kapasitas perseptual, 

persahabatan atau presisi, perkembangan keahlian 

yang kompleks, dan perkembangan ekspresif dan 

interpretatif.
21

 

Ada 6 tahap psikomotorik, dan sebagian besar 

pendidik tidak perlu mempertimbangkan tahap 1 

dan tahap 2 karena anak-anak umumnya sudah 

sampai di sana melalui kegiatan biasa. Tujuan 

pembelajaran digambarkan dari tahap 3 hingga 6. 

Tahap utama adalah gerakan refleks yang terjadi 

karena dorongan spesifik dari luar dirinya, atau 

atas perintah dari dirinya sendiri. Ada berbagai 

macam perkembangan refleks, ada yang terbagi 

(segmental), tergabung (terfragmentasi), dan 

suprasegmental (menerima perbaikan). 

Perkembangan esensial, sebagai tahap selanjutnya, 

                                                             
21 Winoto Noer Adha and Hermintoyo Hermintoyo, “Tanggapan Dalam 

Pemahaman Informasi Pada Gambar Ilustrasi Di Instagram,” Jurnal Ilmu 

Perpustakaan 6, No. 4 (2019), h.301–10. 
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adalah perkembangan otot yang menjaga 

keberadaan manusia, seperti berjalan, merayap, 

memantul, dan sebagainya (perkembangan 

lokomotorik), perkembangan dinamis memerlukan 

perubahan karena iklim (perkembangan non 

lokomotorik) dan perkembangan yang difasilitasi, 

seperti menggambar, dll. (perkembangan 

manipulatif). 

Kemampuan perseptual, sebagai tahap ketiga, 

merupakan perpaduan antara kemampuan 

psikologis dan mesin, mulai dari pertimbangan 

diri, perhatian diri terhadap iklim segregasi visual 

(mengenali bentuk dan seluk-beluk), memori 

visual, pemisahan pondasi dengan figur hingga 

kegiatan yang difasilitasi. 

Kapasitas sebenarnya adalah kapasitas yang 

diharapkan dapat menciptakan kapasitas dan 

kemampuan yang lebih tinggi. Kapasitas aktual 

dapat muncul sebagai ketekunan, kekuatan, 

kemampuan beradaptasi, dan kecepatan. 

Pengembangan keahlian (berbakat), sebagai tahap 

kelima, adalah yang dibingkai melalui 

pembelajaran, mulai dari gerak lugas, gerak 

terkonsolidasi, dan gerak terpadu. Perkembangan 

olah raga, tari, dan olah raga, termasuk 

pengembangan keahlian. Korespondensi non 

diskursif, sebagai tahapan paling tinggi, 

merupakan perkembangan korespondensi yang 

sarat dengan implikasi baik tampang maupun pose, 

dan sebagainya. 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu faktor-faktor khusus yang 

berasal dari faktor dalam terdiri atas pisikologis yang terdiri 
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atas minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan 

kognitif, dan faktor-faktor yang berasal dari luar terdiri atas 

lingkungan(alami dan social) dan faktor instrumental terdiri 

atas kurikulum, program, sarana dan prasarana, serta guru( 

tenaga pengajar).
22

 Hal tersebut dapat digambarkan 

sebagaimana dirujuk oleh Djaali sebagai berikut: 

a. Faktor dari dalam diri, yang mencakup 

kesejahteraan, wawasan, premium dan inspirasi, 

serta cara belajar 

1) kesejahteraan, kesejahteraan dapat 

memengaruhi pembelajaran seseorang. Jika 

individu tersebut dimusnahkan, tidak akan ada 

inspirasi untuk belajar. Ini juga memiliki efek 

mental, karena dalam tubuh yang malang ia 

juga akan menghadapi pengaruh yang 

mengganggu dalam jiwa. 

2) pengetahuan, elemen wawasan dan 

kemampuan mempengaruhi kemajuan belajar. 

Seorang individu yang memiliki pengetahuan 

dan kemampuan yang tinggi dapat 

mempengaruhi kehidupannya 

3) minat dan inspirasi, minat luar biasa pada 

sesuatu adalah alasan untuk mencapai tujuan. 

Sementara inspirasi adalah dorongan dari 

dalam atau luar individu, sebagian besar 

inspirasi muncul sebagai hasil dari dorongan 

yang kuat untuk mencapai sesuatu. 

4) strategi pembelajaran, prosedur atau teknik 

yang dilakukan seseorang dalam kegiatan 

pembelajaran. Instruksi untuk belajar 

mencakup bagaimana membuat catatan 

tentang apa yang dipelajari dan jalannya 

waktu belajar, tempat dan kantor 

pembelajaran lainnya. Teknik belajar yang 

                                                             
22 Esti Ismawati dan Faraz Umaya, “Belajar Bahasa Di Kelas Awal”, 

(Yogyakarta: Ombak, 2017), h4. 
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bagus akan menghasilkan rutinitas yang 

positif dan dapat membangun hasil belajar 

yang bagus pula. 

b. Faktor dari luar diri, meliputi keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan sekitar 

1) keluarga, keadaan keluarga (ayah, ibu, 

kerabat, kerabat, kerabat, dan anggota 

keluarga) sangat mempengaruhi prestasi anak 

muda dalam keluarga. Kegiatan, status 

keuangan, tempat tinggal, tingkat pergaulan 

dengan wali, wacana, dan arahan orang tua, 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar 

remaja. 

2) sekolah, tempat, struktur sekolah, kualitas 

instruktur, instrumen pembelajaran, iklim 

sekolah, dan proporsi pendidik terhadap siswa 

per kelas, mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran siswa. 

3) Masyarakat, jika di sekitar rumah terdapat 

lingkungan yang terdiri dari orang-orang 

terpelajar, terutama anak-anak mereka yang 

bersekolah di sekolah menengah biasa dan 

memiliki etika yang baik, hal ini akan 

mendorong anak-anak untuk berkonsentrasi 

lebih efektif. 

4) iklim umum, bangunan rumah, lingkungan 

sekitarnya, kondisi lalu lintas, dan lingkungan 

dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

pembelajaran, kemudian tempat-tempat 

dengan lingkungan yang sejuk dapat 

mendukung interaksi pembelajaran.
23

 

                                                             
23 Siti Samsiah and Rendy Rinaldy Saputra, “ANALISIS HUBUNGAN 

PENDEKATAN INDIVIDUAL DENGAN PRESTASI SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PAI SISWA KELAS V SD N 4 TALANG OGAN SUMBER JAYA,” 
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C. Tematik 

1. Pengertian Tematik 

Respons dunia pendidikan terhadap kesempatan adalah 

membuat perubahan pada program pendidikan. Inilah salah 

satu komponen mengapa program pendidikan instruktif 

secara konsisten diperbarui untuk dibuat dengan 

menampilkan sudut pandang yang dipandang lebih baik dan 

membatasi kekurangan dan kekurangan dari rencana 

pendidikan masa lalu..  

Pada saat di Indonesia sedang mengalami perubahan 

program pendidikan, yang semula memanfaatkan program 

pendidikan tingkat satuan (KTSP) menjadi program 

pendidikan 2013 (Tematik). Rencana pendidikan 2013 

merupakan kemajuan dari program pendidikan yang sudah 

ada, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

dimulai tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Sederhananya yang 

ditekankan dalam rencana pendidikan 2013 adalah perluasan 

dan keseimbangan kemampuan halus dan kemampuan keras 

yang mengingat bagian kebugaran untuk mentalitas, 

kemampuan dan informasi. 

Pembelajaran tematik merupakan cara menghadapi 

pembelajaran dengan sengaja menghubungkan atau 

menggabungkan beberapa kapabilitas esensial (KD) dan 

penanda dari rencana pendidikan atau prinsip substansi (IS) 

dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk 

digabungkan dalam satu topik. Dengan koneksi ini, siswa 

akan memperoleh informasi dan kemampuan yang lengkap 

sehingga belajar menjadi lebih penting bagi siswa. 

Pembelajaran tematik dicirikan sebagai menemukan bahwa 

memanfaatkan mata pelajaran untuk menghubungkan 

beberapa mata pelajaran sehingga mereka dapat memberikan 

pertemuan yang signifikan bagi siswa. 

                                                                                                                                   
JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam) 6, no. 1 (2020), 

h.16–29. 
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Kegunaan pembelajaran tematik adalah bahwa siswa 

tidak diragukan lagi dapat membidik pada topik tertentu, 

siswa dapat mempelajari informasi dan menciptakan 

kemampuan penting yang berbeda antara mata pelajaran 

dalam topik yang sama, pemahaman topik lebih dari atas ke 

bawah dan penting, keterampilan dasar dapat berkembang 

lebih baik Kegiatan lain dengan pertemuan individu siswa 

dan siswa dapat merasakan manfaat dan pentingnya belajar 

karena materi disampaikan dalam pengaturan topik yang 

wajar, siswa lebih energik karena mereka dapat 

menyampaikan dalam keadaan asli, untuk membangun 

kapasitas dalam satu mata pelajaran sambil merenungkan 

mata pelajaran yang berbeda. , pendidik dapat menghemat 

waktu karena mata pelajaran yang dikenalkan dapat 

langsung diatur.
24

 

Pembelajaran tematik menggaris bawahi kontribusi 

siswa dalam ukuran pembelajaran dinamis sehingga siswa 

memperoleh wawasan langsung dan siap memiliki pilihan 

untuk menemukan sendiri berbagai informasi yang mereka 

pelajari.
25

 Keunggulan topical learning adalah dengan 

menggabungkan sebagian segmen esensial antar marker dan 

substansi materi pembelajaran akan ada dana investasi, 

dengan alasan cover materi bisa dikurangi, mahasiswa bisa 

melihat hubungan yang signifikan secara terang-terangan. 

fakta bahwa substansi / topik lebih berperan sebagai metode 

atau instrumen. Bukan tujuan terakhir, dengan perpaduan 

subjek maka otoritas ide akan lebih baik dan bertambah. 

Pembelajaran tematik adalah strategi pembelajaran 

terkoordinasi yang memanfaatkan mata pelajaran untuk 

menghubungkan beberapa mata pelajaran satu sama lain 

                                                             
24 Ani Hidayati, “Merangsang Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak 

Dengan Pembelajaran Tematik Terpadu,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 1 

(2017), h.151–64. 
25 Mohammad Syaifuddin, “Implementasi Pembelajaran Tematik Di Kelas 2 

SD Negeri Demangan Yogyakarta,” Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 2, 

no. 2 (2017), h.139–44. 
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sehingga mereka dapat memberikan pertemuan yang 

signifikan bagi siswa. Topical taking in adalah menemukan 

bahwa berangkat dari topik tertentu sebagai tengah yang 

digunakan untuk mendapatkan wujud dan gagasan, baik dari 

bidang studi yang bersangkutan maupun dari berbagai 

bidang studi.
26

 

Tema tersebut berubah menjadi subjek utama diskusi 

atau pemikiran yang secara efektif memusatkan siswa di 

sekitar satu topik tertentu. Pembelajaran tematik lebih 

menekankan pada inklusi siswa yang dinamis. Understudies 

digunakan sebagai artikel, namun diperlukan untuk terlibat 

secara efektif dengan bidang tersebut. Asosiasi dinamis akan 

memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman yang 

luas. Pengalaman ini dapat mengarahkan siswa untuk 

menghubungkan satu ide ke ide lainnya. 

Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran 

terpadu (bimbingan terkoordinasi) yang merupakan 

kerangka pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik 

secara mandiri maupun dalam pertemuan untuk secara 

efektif menyelidiki dan menemukan ide dan standar logis 

dengan cara yang mencakup semua, signifikan, dan asli. 

Berdasarkan uraian diatas cenderung dianggap bahwa 

pembelajaran topik akan belajar yang menggunakan topik 

tertentu untuk menghubungkan materi dari beberapa mata 

pelajaran dengan pertemuan nyata sehari-hari siswa 

sehingga dapat memberikan pertemuan yang signifikan bagi 

siswa. 

2. Karateristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai model pembelajaran di sekolah dasar, 

pembelajaran tematik memiliki atribut yang menyertai: 

a. Berpusat Pada Peserta Didik 

Pembelajaran tematik difokuskan pada peserta 

didik (understudy centerend), hal ini sesuai dengan 

                                                             
26 Hermin Tri Wahyuni, Punaji Setyosari, and Dedi Kuswandi, 

“Implementasi Pembelajaran Tematik Kelas 1 SD,” Edcomtech Jurnal Kajian 

Teknologi Pendidikan 1, no. 2 (2017), h.129–36. 
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pendekatan pembelajaran lanjutan yang 

menempatkan lebih banyak siswa sebagai mata 

pelajaran, sedangkan instruktur lebih berperan 

sebagai fasilitator, khususnya memberikan ruang 

kepada siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

b. Memberi Pengalaman Langsung  

Pembelajaran tematik dapat memberikan 

pertemuan langsung dengan peserta didik 

(pertemuan langsung). Dengan pengalaman 

langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang 

asli (konkret) sebagai alasan untuk memahami hal-

hal yang lebih konseptual. 

c. Pemisahan Pembelajaran tidak Begitu Jelas  

Dalam pembelajaran tematik antar mata pelajaran 

itu menjadi kabur. Titik fokus pembelajaran 

ditujukan untuk memeriksa topik-topik yang paling 

erat diidentifikasikan dengan keberadaan peserta 

didik. 

d. Menyajikan Konsep dari Berbagai Mata Pelajaran  

Pembelajaran tematik menyajikan ide-ide dari 

berbagai mata pelajaran dalam sebuah interaksi 

pembelajaran. Dengan demikian, para pelajar dapat 

memahami ide-ide ini dengan lengkap. Hal ini 

penting bagi peserta didik untuk menjaga masalah 

yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
27

 

 

3. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki kelebihan dan arti 

penting, yaitu: 

a. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan 

kebutuhan anak didik 

                                                             
27 Ani Hidayati, “Merangsang Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak 

Dengan Pembelajaran Tematik Terpadu,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 1 

(2017), h.167. 
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b. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar-

mengajar yang relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak didik. 

c. Hasil pembelajaran dapat berjalan cukup lama 

mengingat fakta bahwa hasil tersebut lebih penting 

dan signifikan. 

d. Selain itu, dengan pembelian tematik dapat 

menciptakan siswa belajar yang baik sesuai dengan 

masalah saat ini. 

e. Kembangkan kemampuan sosial melalui partisipasi 

f. Memiliki disposisi penolakan, korespondensi, dan 

responsif terhadap pikiran orang lain. 

g. Memberikan kegiatan yang tulus dalam memahami 

isu-isu yang terkait dengan lingkungan anak 

didik.
28

 

 

4. Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Selain memiliki manfaat, adaptasi tematik juga 

memiliki kekurangan. Kekurangan dari pembelajaran 

tematik adalah: 

a. Aspek Guru  

Pendidik harus progresif, memiliki daya inovasi 

tinggi, kemampuan metodologis yang dapat 

diandalkan, rasa percaya diri yang tinggi, serta 

berani memaketkan dan membuat materi. Secara 

skolastik, pengajar dituntut untuk terus menyelidiki 

data-data logis yang diidentikkan dengan materi 

yang akan dididik. 

b. Aspek peserta didik 

Pembelajaran tematik menuntut kapasitas belajar 

siswa yang cukup besar, baik dalam kapasitas 

skolastik maupun dalam imajinasi. Penguasaan ini 

menggarisbawahi kemampuan berwawasan 

(parsing), kapasitas kooperatif (mengasosiasikan), 

                                                             
28  Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Tematik SD/MI (Prenada Media, 

2020), h.22. 
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kemampuan eksplorasi dan elaboratif (menemukan 

dan menyelidiki). 

c. Aspek sarana dan sumber pembelajaran  

Pembelajaran ini membutuhkan penyajian materi 

atau sumber data yang sangat beragam dan 

berubah, mungkin web office. Keseluruhan 

mendukung ini, meningkatkan dan bekerja dengan 

peningkatan pengalaman. Jika kantor-kantor 

tersebut tidak puas, penggunaan pembelajaran ini 

juga akan terhambat. 

d. Aspek kurikulum 

Rencana pendidikan harus dapat disesuaikan, 

diarahkan untuk mencapai puncak kesepakatan 

siswa. Pendidik harus dibekali ahli dalam membuat 

materi, teknik, dan penilaian prestasi belajar 

peserta didik. 

e. Aspek Penilaian 

Pembelajaran tematik membutuhkan penilaian 

yang luas (ekstensif), secara khusus memutuskan 

penerimaan siswa dari beberapa bidang studi 

terkait yang digabungkan. 

 

 

 

5. Implikasi Pembelajaran Tematik 

Implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar 

membawa beberapa implikasi yang harus disadari oleh 

semua pihak. 

 

a. Implikasi bagi guru  

Pembelajaran tematik membutuhkan ketelitian 

pendidik dalam melatih kelas melakukan 

penyusunan senam. Pembelajaran tematik 

mengharapkan pendidik menjadi lebih inovatif 

dalam menyiapkan materi pembelajaran, memilih 
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keterampilan dari mata pelajaran yang berbeda, 

serta menggabungkan dan memperkenalkan mata 

pelajaran menjadi menarik, menyenangkan dan 

memenuhi peserta didik.  

b. Implikasi bagi peserta didik  

Pemahaman harus mengikuti siklus pembelajaran 

yang memungkinkan bekerja secara terpisah, 

dalam pertemuan atau bahkan secara tradisional. 

Semuanya bergantung pada sejauh mana 

kemampuan instruktur untuk melacak alternatif 

paling ideal bagi peserta didik dalam menemukan 

teknik pembelajaran. Menariknya, peserta didik 

dapat mengambil bagian dalam pembelajaran yang 

berubah.  

c. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber 

belajar dan media  

Pembelajaran tematik membutuhkan lebih banyak 

pekerjaan dan fondasi yang membingungkan. 

Pembelajaran tematik membutuhkan rencana unik 

seperti aset pembelajaran dalam iklim yang cocok 

untuk digunakan secara wajar. Pembelajaran ini 

membutuhkan berbagai macam media 

pembelajaran untuk memudahkan peserta didik 

dalam memahami ide-ide unik.  

d. Implikasi terhadap pengaturan ruangan  

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

tematik, penting untuk mengatur ruang agar iklim 

belajar menyenangkan. Rencana ruang ini 

mencakup; mengubah arah tindakan ruangan 

dengan subjek yang akan diperkenalkan, mengatur 

kursi peserta didik sesuai topik, kegiatan yang 

berbeda dapat dilakukan dan dapat dilakukan baik 

di dalam maupun di luar kelas.  

e. Implikasi terhadap pemilihan metode  

Sesuai dengan atribut pembelajaran tematik, dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik, penting untuk 
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menyiapkan berbagai macam kegiatan 

pembelajaran dengan teknik pembelajaran berbeda 

yang dapat menggerakkan siswa dalam 

pembelajaran, inventif, inovatif, layak dan 

menyenangkan sesuai keterampilan penting, 

petunjuk , dan tujuan pembelajaran. 

 

D. Kajian Materi Pembelajaran 

1. Daur Hidup Hewan 

Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau 

daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses yang dialami 

makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali 

organisme itu hidup dibumi lalu tumbuh dan berkembang 

menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan 

berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan 

jenisnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut 

induknya atau menetas dari telur. Hewan semakin besar saat 

masa pertumbuhanya dan berkembang menjadi hewan 

dewasa. 

Daur hidup hewan berakhir pada kematian. Proses daur 

hidup hewan tersebut merupakan suatu perputaran atau 

siklus (life Cycle) karena akan kembali pada titik awal 

mulanya. Daur hidup hewan berakhir pada saat hewan 

tersebut mati, dan dimulai lagi dari awal yaitu lahir lalu 

tumbuh dan berkembang hingga akhirnya mati. 

Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan 

bentuk tubuhnya dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Daur hidup tanpa metamorphosis 

2. Daur hidup dengan metamorfosis 

Metamorfosi adalah perubahan bentuk hewan secara 

bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. 

sebagian besar daur hidup hewan tanpa mengalami 

metamorfosis, contohnya daur hidup kucing, anjing, dan 

ayam. Sebagian kecil hewan di bumi ini mengalami 
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metamorfosis pada daur hidupnya, contohnya kupu-kupu 

dan kecoa. 

1. Daur Hidup Hewan Tanpa Metamorfosi 

Daur hidup hewan tanpa metamorfosis 

adalah daur hidup hewan yang diawali dari 

lahirnya atau menetasnya hewan baru yang 

bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh 

induknya. Pada daur hidup tanpa metamorfosis 

hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh 

namun tidak mengalami perubahan bentuk. 

Contohnya ayam dan kucing, adakah ayam atau 

kucing dirumahmu?  Ayam dan kucing adalah 

contoh makhluk hidup yang mengalami daur 

hidup tanpa metamorfosis. 

 

 
Kucing menghasilkan anak dengan cara 

melahirkan. Dalam daur hidupnya, kucing hanya 

mengalami perubahan ukuran tubuh. Namun 

tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuk anak 

kucing sama dengan bentuk kucing dewasa, yang 

berbeda hanya ukuran tubuhnya saja. 
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Ayam menghasilkan anak dengan cara 

bertelur. Telur ayam perlu dierami 21hari agar 

dapat menetas, setelah pertumbuhan bakal anak 

ayam sempurna, telur menetas menjadi anak 

ayam. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin 

besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-

bulu seperti induknya. Ayam betina menjadi 

seperti induk betina. Ayam jantan menjadi seperti 

ayam jago dewasa. Setelah dewasa ayam 

berkembangbiak dan menghasilkan telur. Dari 

telur ini, daur hidup ayam yang baru dimulai 

kembali. 

 

2. Daur Hidup Hewan Dengan Metamorfosis 

Daur hidup hewan dengan metamorfosis 

adalah daur hidup sekelompok hewan yang 

terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan 

induknya, dan mengalami perubahan bentuk yang 

bertahap hingga dewasa. 

Metamorfosis ada dua yaitu : 
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 Metamorfosis sempurna 

 Metamorfosis tidak sempurna 

 

1. Metamorfosis Sempurna 

Metamorfosis sempurna dialami oleh 

hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk 

tubuh yang sangat berbeda sekali dengan 

induknya. Hewan ini harus melalui beberapa 

tahap untuk memiliki tubuh yang sama 

dengan hewa dewasa. Hewan yang 

mengalami metamorfosis sempurna yaitu 

kupu-kupu, nyamuk, katak, ngengat dan 

lalat. Nyamuk dan kupu-kupu memiliki 4 

tahapan dalam daur hidupnya. 

Tahapan Daur hidup nyamuk: 

Nyamuk betina bertelur di air, 

kemudian telur menetas menjadi jentik 

nyamuk. Jentik nyamuk lalu menjadi 

kepompong atau pupa, setelah beberapa 

hari pupa pecah menjadi nyamuk 

dewasa. 

 

 
 

Tahapan Daur Hidup Kupu-kupu 

Tahapan daur hidup kupu-kupu sama 

dengan nyamuk yaitu: 
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 kupu-kupu bertelur 

 telur menetas menjadi ulat atau 

larva dan memakan daun 

 membangun kepompon 

 kepompong pecah menjadi kupu-

kupu. 

 
 

 

2. Metamorfosis Tidak Sempurna 

Hewan yang mengalami metamorfasis 

tidak sempurna bentuk hewan muda mirip 

dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian 

tubuh yang belum terbentuk, misalnya 

sayap. 

Contoh hewan yang mengalami 

metamorfosis tidak sempurna yaitu : 

 Capung 

 Kecoa 

 Jangkrik 

 belalang 

Tahapan daur hidup kecoa dan belalang 
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Serangga seperti belalang dan kecoa 

mengalami 3 tahapan dalam hidupnya yaitu: 

1. telur 

2. nimfa 

3. serangga dewasa 

Telur menetas menjadi bayi serangga 

yang sudah menyerupai serangga dewasa 

tetapi tanpa sayap (nimfa).  Nimfa akan 

berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi 

serangga dewasa 
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2. anfaat Makhluk Hidup bagi Lingkungan Sekitar 

 

 
Pixabay.com 

Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan 

hewan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia 

memerlukan tumbuhan dan hewan. Sementara tumbuhan dan 

hewan dikelola oleh manusia sehingga memberikan manfaat 

bagi kehidupan manusia. 

Berikut ini manfaat makhluk hidup bagi lingkungan 

sekitar, antara lain: 

 

1. Bahan Sandang 

Bahan sandang atau pakaian yang digunakan 

oleh manusia berasal dari serat hewan dan 

tumbuhan. Contohnya, tumbuhan kapas 

dimanfaatkan seratnya. Sedangkan hewan yang 

dimanfaatkan seratnya adalah domba dan ulat 

sutra. Serat-serat tersebut diolah menjadi benang 

kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Kain 

tersebut yang menjadi pakaian untuk dikenakan 

manusia. 

2. Produk Kesehatan 

Salah satu manfaat tumbuhan dan hewan 

adalah sebagai bahan obat-obatan. Beragam 

tanaman seperti kumis kucing, kunyit jahe, dan 

temulawak digunakan sebagai obat. Begitu juga 
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dengan hewan yang dimanfaatkan untuk obat-

obatan seperti cacing. 

3. Bahan Pangan 

Tumbuhan menjadi sumber makanan, yaitu 

buah-buahan, sayuran, dan palawija seperti jagung, 

kedelai, dan padi. Hewan sebagai sumber makanan 

manusia, seperti ayam, sapi, udang, dan ikan. 

4. Penyerbukan Tumbuhan 

Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan 

sekitar adalah membantu penyerbukan tumbuhan. 

Hewan yang membantu penyerbukan antara lain 

burung, lebah, dan kupu-kupu. Beberapa tumbuhan 

seperti bunga, blueberry, dan tanaman liar tanpa 

adanya beberapa hewan-hewan tersebut tidak dapat 

bereproduksi dan tumbuh 

5. Konsumen dalam Rantai Makan 

Hewan adalah konsumen yang memakan 

tumbuhan atau bahkan hewan lainnya dalam rantai 

makanan, lo. Jika dibiarkan maka produsen seperti 

tumbuhan akan hidup dengan subur dan enggak 

terkendali. Kondisi ini jika dibiarkan akan 

berbahaya karena dapat menyerang tempat tinggal 

manusia. 

6. Penghasil Pupuk 

Manfaat hewan bagi lingkungan sekitar salah 

satunya sebagai penghasil pupuk. Secara alami, 

kotoran hewan digunakan sebagai pupuk oleh 

tumbuhan. Kotoran hewan diuraikan oleh 

dekomposer menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan seperti nitrogen. 

 

3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan tanggapan yang tidak permanen 

terhadap masalah eksplorasi sampai didemonstrasikan melalui 

informasi yang dikumpulkan. Selain itu, spekulasi dalam 

pemeriksaan ini dapat diperjelas sebagai berikut: 

1. Ho : Metode pembelajaran problem solving tidak 

dapat meningkatkan efektivitas untuk hasil belajar 

Tematik pada siswa kelas IV di MIN 2 Bandar 

Lampung. 
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2. Ha : Metode pembelajaran problem solving dapat 

meningkatkan efektivitas untuk hasil belajar 

Tematik pada siswa kelas IV di MIN 2 Bandar 

Lampung. 

Hipotesis statistik : 

Ho : p1 = p2 

Ha : p1 ≠ p2 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu  dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk mengadakan 

penelitian yaitu pada Semester Genap tahun Pelajaran 

2020/2021 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 2 Bandar Lampung. 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Apa yang tersirat dari pemeriksaan kuantitatif dapat dicirikan 

sebagai strategi eksplorasi yang bergantung pada cara berpikir 

positivisme, digunakan untuk menyelidiki populasi atau tes 

tertentu, strategi pemeriksaan pada umumnya dilakukan secara 

sewenang-wenang, bermacam-macam informasi menggunakan 

instrumen penelitian, penyelidikan informasi bersifat kuantitatif / 

faktual untuk menguji teori. yang telah ditetapkan.
1
 

Pada penelitian ini, yang digunakan adalah Quasi 

Experiment dengan desain pre-tes dan post-tes. Penelitian ini 

menggunakan dua kelas, yaitu kelas yang pertama sebagai kelas 

eksperiment yaitu kelas yang digunakan untuk mengajar dengan 

strategi pembelajaran problem solving. Dan kelas yang kedua 

sebagai kelas control yaitu kelas yang diajarkan tidak 

menggunakan strategi pembelajaran problem solving. 

 

 

 

 

                                                             
1Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 

D” (Bandung: Alfabeta, 2018), 14. 
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Tabel 3.1 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X1 O3 

Kontrol O2 - O4 

 

Keterangan :     

O1 :   nilai pretest kelompok eksperimen     

O2 :  nilai posttest kelompok eksperimen     

O3 :  nilai pretest kelompok kontrol      

O4 :  nilai posttest kelompok kontrol    

X1 :  perlakuan metode problem solving   



 
 

 
 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan responden yang 

mempunyai sifat umum yang sudah di identifikasi, saat ini 

dipakai oleh peneliti sebagai sumber informasi yang lebih 

spesifik, menurut arikunto populasi merupakan keseluruhan 

subjek penelitian (1996: 108).
1
 

Populasi  adalah wilayah spekulasi yang terdiri dari 

item atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas 

tertentu yang diputuskan oleh analis untuk dipelajari dan 

ditemukan tujuannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas 4 di MIN 2 Bandar Lampung, 

jumlah peserta didik, informasi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. Mengingat faktor waktu tenaga dan biaya, maka 

penulis tidak mengambil semua populasi sehingga 

penelitiannya membutuhkan sampel. 

                                                    Tabel 3.2 

Populasi Seluruh Peserta Didik Kelas IV di 

MIN 2 Bandar Lampung, 

No Kelas Jumlah 

1 IV A 28 

2 IV B 28 

3 IV C 25 

Jumlah 81 

Sumber :Dokumentasi seluruh peserta didik kelas IV di MIN 2 Bandar 

Lampung Tahun 2021 

2. Sampel 

                                                             
1 Asep Kurniawan, “Metodologi Penelitian Pendidikan,” (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya), h282 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
2
 Berdasarkan tabel di 

atas dapat diketahui populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik IV di MIN 2 Bandar Lampung yang 

terdiri dari 3 kelas dengan jumlah siswa 81 orang. Sempel 

penelitian ini yang diambil random sampling yaitu kelas IV 

A yang berjumlah 28 orang sebagai kelas kontrol dan kelas 

IV C 25 orang sebagai kelas eksperimen. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Tes 

Tes adalah penelitian terhadap kemampuan siswa 

yang mencakup pengetahuan dan keterampilan segala 

kegiatan proses belajar mengajar. Tes yang digunakan 

adalah tes tertulis yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam memahami dan 

menguasai materi sub-tema Aku dan Cita-citaku. Tes 

yang diberikan di sini adalah pre-test (tesawal) dan 

post-test (tes akhir). Pre-test adalah tes yang diberikan 

sebelum pembelajaran. Sedangkan post-tets yaitu tes 

yang diberikan setelah proses pembelajaran 

berlangsung yang bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik setelah dilakukan 

pembelajaran. Adapun bentuk soalnya pilihan ganda 

(multiple choise) yang mencakup sub-tema Aku dan 

Cita-citaku. 

b. Wawancara  

Adalah suatu cara mendapatkan data dengan 

wawancara langsung dengan orang yang diselidiki atau 

terhadap pendidik, teman atau orang tua anak- yang 

dapat  memberikan informasi tentang orang yang 

diselidiki. Sedangkan menurut mulyatiningsih 

                                                             
2 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 

D” (Bandung: Alfabeta, 2018), h25. 
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wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dan informasi yang dilakukan secara lisan. 

Wawancara sebagai pendukung yang akurat dari 

kegiatan observasi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu alat bantu yang digunakan 

dalam penelitian untuk mengumpulkan data berupa arsip 

dokumentasi, maupun buku kepustakaan yang relevan 

dengan variabel. 

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Validitas merupakan derajad ketetapan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan penelitu.
3
Validitas suatu instrumen hanyalah 

derajat yang menunjukkan di mana suatu tes memperkirakan 

apa yang perlu diukur dalam penelitian. Persamaan tersebut 

dapat disusun sebagai berikut: 

       
   –  

  
√   

Keterangan:  

       : Koefisien korelasi point biserial 

     : Jumlah responden yang menjawab benar  

    : Jumlah responden yang menjawab salah 

    : Standar deviasi untuk semua item 

 p : Proporsi responden yang menjawab benar 

            q : Proporsi responden yang menjawab salah 

Selain rumus diatas perhitungan dilakukan 

menggunakan software SPSS. Dengan langkah sebagai 

berikut:  

a. Membuka lembar kerja SPSS Versi 22 

                                                             
3 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

Dan R & D” (Bandung: Alfabeta, 2018), h363 
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b. Klik menu analyze, pilih correlate, lalu  pilih 

berivate kemudian klik pearson kemudian klik ok  

c. Jika rhitung >rtabel  maka butir instrumen dinyatakan 

valid dengan tingkat hubungan yang telah di 

tentukan. 

Tabel 3.3 

Kriteria Validasi 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0,00 ≤ r < 0,20 

0,20 ≤ r < 0,40 

0,40 ≤ r < 0,60 

0,60 ≤ r < 0,80 

0,80 ≤ r ≤ 1 

Sangat rendah 

Rendah  

Sedang  

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan RnD, 

Bandung: Alfabta, 2018 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. 
4
 

Untuk menentukan tingkat kualitas pengujian yang tidak 

tergoyahkan digunakan pengujian konsistensi dalam, yang 

merupakan strategi pengujian satu kali, kemudian informasi 

diselidiki dengan menggunakan metode tertentu. Untuk 

menguji kualitas soal tes yang tak tergoyahkan, Anda bisa 

memanfaatkan strategi Kurder Richardson, khususnya resep 

KR-20. 

 

 

                                                             
4 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 

D” (Bandung: Alfabeta, 2018), h364. 
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r11 : Reliabilitas instrument 

n : Banyaknya item atau butir soal 

p : Populasi subjek yang menjawab dengan benar 

q : Populasi subjek yang menjawab salah (1-p) 

 : Varians total 

∑pq : Jumlah perkalian p dan q 

 

Data yang telah di nyatakan reliabel di hitung 

menggunakan software SPSS Versi 22. dengan langkah 

sebagai berikut:  

a. Membuka lembar kerja SPSS Versi 22 

b. Snap menu Analisis, pilih skala, lalu pilih ahli 

kualitas yang tak tergoyahkan lalu klik pengukuran 

di kotak dialog dan centang semua alternatif dalam 

ilustrasi lalu centang pilihan koneksi lalu lanjutkan 

dengan baik-baik saja 

c. Jika Crochbach Alpha berharga, perangkat itu 

diumumkan solid dengan tingkat hubungan yang 

ditentukan sebelumnya. 

Rumus Reliabilitas menggunakan Conbrach Alfa sebagai 

berikut: 

r11  = [
 

   
]  [  

     
  
  

 

   
] 

keterangan : 

r11= koefisien reliabilitas tes 

k = jumlah butir pertanyaan 

∑ i
n
 = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

St
2
 = varian total 
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Tabel 3.4 

Kriteria Reliabilitas 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0,00 ≤ r < 0,20 

0,20 ≤ r < 0,40 

0,40 ≤ r < 0,60 

0,60 ≤ r < 0,80 

0,80 ≤ r ≤ 1 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan RnD, 

Bandung: Alfabta, 2018 

 

 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat/indeks kesukaran dari tiap 

butir soal, digunakan rumus sebagai berikut: 

TKi  
 

     
 

Keterangan : 

TKi  = Tingkat kesukaran butir tes ke-i 

S = Rataan skor peserta didik pada butir tes ke-i 

Smaks  = Skor maksimum butir tes ke-i 

Pemahaman tentang tingkat kesulitan benda-benda 

ujian menggunakan aturan yang menyertai menurut Robert 

L. thorndike dan Elizabeth Hagen dalam Anas Sudijono: 

Tabel 3.5 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

Besar P Interprestasi 

< 0,30 Terlalu Sukar 

0,70 < P < 0,30 Cukup (Sedang) 
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>0,70 Terlalu Mudah 

Lebih lanjut Anas Sudijono menyatakan butir soal 

dikategorikan baik jika derajat kesukaran butir cukup 

(sedang 

4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu benda uji 

hasil belajar memiliki pilihan untuk mengenali tikus lab 

berbakat dan marmot berkapasitas rendah. 
5
 Resep untuk 

menentukan gaya pembeda adalah sebagai berikut: 

DP = PA - PB 

Dimana : 

PA = 
  

  
 dan Pb = 

  

  
 

Keterangan : 

DP : Daya beda    

PA : Proposi peserta didik kelompok atas yang dapat 

menjawab butir soal dengan benar    

PB : Proposisi peserta didik kelompok bawah yang dapat 

menjawab butir soal dengan salah 

Ba: Banyaknya teste kelompok atas yang menjawab benar. 

bB: Banyaknya teste kelompok bawah yang menjawab benar. 

JA: Jumlah teste yang termasuk kelompok atas. 

JB: Jumlah teste yang termasuk kelompok bawah 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan suatu 

tindakan setelah terkumpulnya informasi dari semua responden 

atau sumber informasi lainnya. Jadi setelah semua informasi 

                                                             
5 Mujianto Solichin, “Analisis Daya Beda Soal, Taraf Kesukaran, Validitas 

Butir Tes, Interpretasi Hasil Tes Dan Validitas Ramalan Dalam Evaluasi Pendidikan,” 

Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam 2, no. 2 (2017), h.192–213. 
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dikumpulkan dengan persyaratan yang telah ditentukan 

sebelumnya, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan dan 

menangani informasi yang telah dikumpulkan dengan 

menjelaskan semua tanggapan untuk pemeriksaan.
6
 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk memutuskan apakah 

perampasan informasi yang diambil dalam pemeriksaan 

biasanya disampaikan atau tidak. Tes yang biasa dilakukan 

oleh dokter spesialis adalah tes Kolmogorov-Semirnov 

menggunakan aplikasi SPSS 22 dengan tingkat kepentingan 

(sig) = 0,05. Uji Kolmogorov-Semirnov: dengan asumsi 

Sig> 0,05, informasi disebarluaskan secara teratur, jika Sig 

<0, 05 informasi tersebut tidak biasa digunakan. 

Uji normalitas dapat ditentukan dengan menggunakan 

program SPSS dengan langkah-langkah berikut: 

a. Membuka lembar kerja SPSS Versi 22 

b. Klik menu Analyze, pilih Explore, lalu klik pilihan 

Plots pada kotak tukar kemudian pilih Normalitas 

plot dengan tes kemudian lanjutkan dengan OK 

c. Dalam hal nilai kepentingan yang didapat> 0,05, 

maka sangat mungkin informasi tersebut 

disebarluaskan secara rutin. 

2. Uji Homogenitas 

Uji linieritas digunakan untuk menentukan linieritas 

informasi, khususnya jika kedua faktor tersebut memiliki 

hubungan yang searah. Tes linieritas digunakan sebagai 

pemeriksaan penting untuk koneksi pearson atau relaps 

langsung. Pengujian SPSS menggunakan Test For Linearity 

pada tingkat kepentingan 0,05. Dua faktor dikatakan 

memiliki hubungan lurus jika tingkat kepentingan 

(Linearitas) di bawah 0,05. Akan tetapi, terdapat hipotesis 

lain yang menyatakan bahwa dua faktor memiliki hubungan 

yang lurus jika tingkat kepentingannya (Deviasi untuk 

Linearitas) lebih dari 0,05. 

                                                             
6Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 

D.”(Bandung: Alfabeta, 2018), h335. 
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3. Uji Hipotesis 

Menguji hipotesis perbandingan berarti menguji 

parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui 

ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini 

juga dapat berarti menguji kemampuan genarlisasi yang 

berupa perbandingan keadaan dari dua sampel atau lebih. 

Berikut ini penggunaan dalam uji hipotesis: 

Ada dua teori yang dikemukakan oleh setiap spesialis, 

yaitu teori spekulasi tidak valid (Ho) dan teori elektif (Ha). 

Selanjutnya, dalam memimpin uji-t ini seorang ilmuwan 

harus memutuskan apakah akan menggunakan uji yang tidak 

rata atau uji dua sisi. Spekulasi yang tidak merata diambil 

jika mereka memiliki premis hipotetis yang kuat atau 

menebak tentang hubungan antara faktor bebas dan 

lingkungan. Bergantian, tes diikuti dua dipilih oleh ilmuwan 

jika analis tidak memiliki premis hipotetis yang kuat atau 

praduga awal. 

Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan dalam 

pengujian adalah mengurutkan teori yang tidak valid (Ho) 

dan spekulasi elektif (Ha) dengan tingkat keaslian (a) yang 

biasa digunakan adalah 5% atau 0,05, kemudian 

menggunakan SPSS rendition 22 for Windows: 

Ha  diterima : jika angka signifikan lebih besar dari a = 5%  

Ho ditolak  : jika angka signifikan lebih kecil dari a = 5% 

a. Analisis regresi liniear sederhana 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan relaps lurus 

dasar berperan dalam eksplorasi ini, pemeriksaan 

relaps langsung dasar berperan dalam membedah 

hubungan langsung antara satu faktor bebas (X) 

dan satu variabel lingkungan (Y). 

Variabel indepneden (X)  : Metode Problem 

Solving 

Variabel dependen (Y)   : Hasil Belajar 
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Rumus untuk regresi linier sederhana adalah: Y = a 

+ b(X)  

Keterangan  : 

 a : Konstanta  

b : Koefisien regresi 

X : Variabel bebas (pendidikan agama islam)  

Y : Variabel terikat (karakter) 

b. Uji Koefisisen Determinasi (Uji R
2
) 

 Koefisien determinasi (Uji R
2) 

digunakan 

untuk mengukur seberapa besar tingkat variasi 

absolut dalam variabel dependen (Y) diklarifikasi 

oleh variabel otonom (X) dalam relaps.). Dalam uji 

koefisien jaminan (uji R2) menggunakan SPSS 

rendition 22 For Windows. Mengenai pengujian 

dalam investigasi ini, dalam memberikan 

pemahaman dasar tentang daftar koneksi Product 

Moment Rxy "r", aturan untuk koefisien hubungan 

diselesaikan sebagai berikut:  

0.0 – 0,20  = Korelasi rendah sekali, bahkan 

dianggap tidak ada.  

1.0 0,21 – 0,40 = Korelasi rendah tapi ada.  

2.0 0,41 – 0,60 = Korelasi sedang.  

3.0 0,61 – 0,80 = Korelasi Tinggi. 

4.0 0,81 – 0,100 = Korelasi tinggi sekali  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 2 Bandar Lampung 

dibulan oktober. Sebelum instrumen tes diberikan, soal terlebih 

dahulu di validasi kemudian di uji cobakan kepada kelas VI A. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evektivitas strategi 

pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung. 

Jumlah Sampel pada penelitian ini adalah 53 siswa, yang 

terdiri dua kelompok atau dua kelas. Dengan kelas A Berjumlah 

28 dan kelas C berjumlah 25 orang. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan yaitu teknik Cluster Sampling yaitu terdiri dari 

dua kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana kelas 

eksperimen tersebut ialah kelas IV A dan untuk kelas kontrol 

ialah kelas IV C. 

Dari Instrumen tes soal yang di uji cobakan, terdapat 10 soal 

yang valid digunakan untuk Posttest. Proses pembelajaran 

dilaksanakan pada bulan november 2021. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi pengukurannya. Valid berarti shahih, 

maka keabsahan instrument itu tidak diragukan lagi. 

Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengetahui 

sejauh mana alat ukur tesebut mengukur apa yang akan 

diukur. Validitas isi ialah validitas yang dilihat dari segi isi 

suatu konten tes itu sendiri sebagai ukuran hasil belajar. 

Karena validitas memiliki peran penting dalam mencapai 

hasil pembelajaran, umumnya didasarkan pada evaluasi 



62 
 

 
 

beberapa validator (ahli). Tujuan dari validator dalam 

penelitian ini adalah untuk memvalidasi soal, apakah sudah 

sesuai dengan indikator kemampuan representasi 

matematis kemudian dinyatakan valid dan layak digunakan 

dalam mengukur kemampuan representasi matematis. 

Validasi isi untuk mengukur hasil belajar peserta 

didik. Setelah dilakukan perbaikan dan revisi dengan 

arahan dari validator terdapat 50 butir soal pilihan ganda 

untuk mengukur hasil belajar, selanjutnya soal tersebut 

diuji cobakan di luar populasi penelitian. Selanjutnya 

instrumen diuji validitas konstruk dan berikut hasil dari uji 

validitas soal pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik dengan bantuan SPSS: 

 

Tabel 4.1 

Uji Validitas Item Soal 

 

No. Item rtabel rhitung Keterangan 

1 0,381 0,564 Valid 

2 0,381 -0,023 Tidak Valid 

3 0,381 0,274 Tidak Valid 

4 0,381 0,578 Valid 

5 0,381 0,092 TidakValid 

6 0,381 0,061 Tidak Valid 

7 0,381 0,088 Tidak Valid 

8 0,381 0,774 Valid 

9 0,381 0,208 Tidak Valid 

10 0,381 0,730 Valid 
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11 0,381 0,033 Tidak Valid 

12 0,381 0,041 Tidak Valid 

13 0,381 0,571 Valid 

14 0,381 0,110 Tidak Valid 

15 0,381 0,101 Tidak Valid 

16 0,381 0,060 Tidak Valid 

17 0,381 0,266 Tidak Valid 

18 0,381 0,258 Tidak Valid 

19 0,381 0,119 Tidak Valid 

20 0,381 -0,072 Tidak Valid 

21 0,381 0,254 Tidak Valid 

22 0,381 0,148 Tidak Valid 

23 0,381 0,286 Tidak Valid 

24 0,381 -0,023 Tidak Valid 

25 0,381 0,730 Valid 

26 0,381 0,374 Tidak Valid 

27 0,381 0,028 Tidak Valid 

28 0,381 0,246 Tidak Valid 

29 0,381 -0,108 Tidak Valid 

30 0,381 0,180 Tidak Valid 



64 
 

 
 

31 0,381 -0,048 Tidak Valid 

32 0,381 0,457 Valid 

33 0,381 0,260 Tidak Valid 

34 0,381 0,147 Tidak Valid 

35 0,381 0,364 TidakValid 

36 0,381 0,064 Tidak Valid 

37 0,381 0,374 Tidak Valid 

38 0,381 0,710 Valid 

39 0,381 -0,092 Tidak Valid 

40 0,381 0,330 Tidak Valid 

41 0,381 0,609 Valid 

42 0,381 0,265 Tidak Valid 

43 0,381 0,303 Tidak Valid 

44 0,381 0,139 Tidak Valid 

45 0,381 -0,072 Tidak Valid 

46 0,381 0,588 Valid 

47 0,381 0,265 Tidak Valid 

48 0,381 0,286 Tidak Valid 

49 0,381 0,147 Tidak Valid 

50 0,381 -0,055 Tidak Valid 
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Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan tabel 4.1 

di atas adalah bahwa dengan responden sebanyak 28 dan 

taraf signifikansi = 0.05 maka rtabel = 0.381. Soal 

dikatakan valid apabila nilai rhitung ≥ rtabel = 0.381. 

Sehingga dapat dilihat bahwa soal yang valid adalah soal 

nomor 1, 4, 8, 10, 13, 25, 32, 38, 41, 46. Sedangkan soal 

yang tidak valid adalah nomor 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 

15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 

50.Soal yang akan digunakan untuk penelitian ialah soal 

yang valid yaitu soal nomor, 1, 4, 8, 10, 13, 25, 32, 38, 41, 

46. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen pengukurannya dikatakan reliabel, jika 

pengukurannya konsisten, cermat dan akurat. Tujuan dari uji 

reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga pengukuran dapat 

dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya, apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang homogen diperoleh hasil yang relatif sama. 

Hasil dari uji reliabilitas soal yang dilakukan dengan 

bantuan aplikasi SPSS akan dituangkan ke dalam tabel 4.4 di 

bawah ini: 
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Tabel 4. 2 

Uji Reliabilitas 

 

Realibilitas Statistic 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,670 50 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa nilai 

pada kolom Cronbach's Alpha= 0.670 ≥ rtabel = 0.381 

maka soal reliabel dan memiliki konsistensi sebagai alat 

ukur, sehingga pengukuran dapat dipercaya dan layak 

untuk dipakai sebagai pengukur terhadap hasil belajar 

peserta didik. 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran soal adalah menganalisis butir-

butir soal tes dari tingkat kesukaran sehingga dapat dilihat 

mana saja soal yang memiliki tingkat kesukaran mudah, 

sedang dan sukar. Hasil dari uji tingkat kesukaran akan 

dituangkan dalam tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

 

No. Item I Keterangan 

1 0,79 Mudah 

2 0,82 Mudah 

3 0,85 Mudah 

4 0,76 Mudah 
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5 0,79 Mudah 

6 0,94 Mudah 

7 0,94 Mudah 

8 0,82 Mudah 

9 0,64 Sedang 

10 0,85 Mudah 

11 0,94 Mudah 

12 0,91 Mudah 

13 0,82 Mudah 

14 0,85 Mudah 

15 0,70 Sedang 

16 0,58 Sedang 

17 0,48 Sedang 

18 0,52 Sedang 

19 0,55 Sedang 

20 0,88 Mudah 

21 0,33 Sedang 

22 0,79 Mudah 

23 0,70 Sedang 

24 0,73 Mudah 
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25 0,85 Sedang 

26 0,73 Mudah 

27 0,82 Mudah 

28 0,91 Mudah 

29 0,82 Mudah 

30 0,79 Mudah 

31 0,76 Mudah 

32 0,85 Mudah 

33 0,79 Sedang 

34 0,85 Sedang 

35 0,76 Mudah 

36 0,91 Mudah 

37 0,73 Mudah 

38 0,88 Mudah 

39 0,79 Mudah 

40 0,73 Mudah 

41 0,73 Mudah 

42 0,82 Mudah 

43 0,64 Sedang 

44 0,73 Mudah 

45 0,91 Mudah 
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46 0,91 Mudah 

47 0,82 Mudah 

48 0,73 Mudah 

49 0,85 Mudah 

50 0,61 Sedang  

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 13 soal 

yang berkategori Sedang (0.31 ≤ 0.70) yaitu nomor, 9, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 33, 34, 43, 50. Sedangkan 37 

soal yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 

22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 45, 46, 47, 48, 49  masuk dalam kategori Mudah 

(Lebih dari ≥ 0.71). 

4. Uji Daya Beda 

Menganalisi daya pembeda artinya mengkaji soal-soal 

tes dari segi kesanggupan tes tersebut dalam membedakan 

peserta didik yang termasuk kedalam kategori 

lemah/rendah dan kategori kuat/tinggi prestasinya. Adapun 

hasil uji daya pembeda akan dituangkan dalam tabel 4.3 

berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Uji Daya Beda 

No. Item DP Kategori 

1 0,564 Baik 

2 -0,023 Jelek sekali 

3 0,274 Cukup  

4 0,578 Baik 

5 0,092 Jelek 

6 0,061 Jelek 

7 0,088 Jelek 

8 0,774 Baik Sekali 

9 0,208 Cukup 

10 0,730 Baik Sekali 

11 0,033 Jelek 

12 0,041 Jelek 

13 0,571 Baik  

14 0,110 Jelek 

15 0,101 Jelek 

16 0,060 Jelek 

17 0,266 Jelek 
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18 0,258 Cukup 

19 0,119 Jelek 

20 -0,072 Jelek sekali 

21 0,254 Cukup  

22 0,148 Jelek  

23 0,286 Cukup  

24 -0,023 Jelek sekali 

25 0,730 Baik Sekali 

26 0,374 Cukup 

27 0,028 Jelek 

28 0,246 Cukup  

29 -0,108 Jelek sekali 

30 0,180 Jelek 

31 -0,048 Jelek sekali 

32 0,457 Baik 

33 0,260 Cukup 

34 0,147 Jelek 

35 0,364 Cukup  

36 0,064 Jelek 

37 0,374 Jelek  
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38 0,710 Baik Sekali 

39 -0,092 Jelek sekali 

40 0,330 Cukup  

41 0,609 Baik  

42 0,265 Cukup  

43 0,303 Cukup  

44 0,139 Jelek 

45 -0,072 Jelek sekali 

46 0,588 Baik  

47 0,265 Jelek 

48 0,286 Jelek 

49 0,147 Jelek 

50 -0,055 Jelek sekali 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas terlihat bahwa 4 soal 

masuk ke dalam kriteria baik sekali(>_ 0,70) yakni soal 

nomor 8, 10, 25, 38. Soal masuk ke dalam kriteria baik ada 6 

(0.40 ≤ 0, 70)  yakni soal nomor  soal nomor 1, 4, 13, 32, 41, 

46. Soal yang masuk ke dalam kriteria Cukup ada 12 (0.20 ≤ 

0.40) yakni soal nomor 3, 9, 18, 21, 23, 26, 28, 33, 35, 40, 

42, 43. Soal yang  masuk dalam kriteria Jelek ada 17 soal (0 

≤ 0.20)yakni soal nomor 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 

22, 27, 30, 34, 36, 37, 44. Soal yang masuk dalam kriteria 

Jelek Betul ada 8 soal (≤ 0,00) yakni soal nomor 2, 20, 24, 

29, 31, 39, 45, 50. 



73 
 

 

 

5.  Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Tujuan dari pada uji instrumen yang dilakukan pada 

kelas uji coba ini adalah untuk memperoleh instrumen 

yang baik. Maka setelah dilakukan uji instrumen  yaitu uji 

validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas 

kita dapat melihat butir soal nomor berapa saja yang layak 

dan baik untuk digunakan ketikapenelitian. Adapun 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uji validitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Kesimpulan Hasil Uji Coba 

No 

Soal 

Valid

itas 

Tingkat 

Kesukara

n 

Daya 

Pembed

a 

Relia

bilita

s 

Kesim

pulan 

1 
Valid 

Mudah Baik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Digun

akan 

2 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek 

sekali 

Tidak 

Digun

akan 

3 
Tidak 

Valid 

Mudah Cukup  Tidak 

Digun

akan 

4 
Valid 

Mudah Baik Digun

akan 

5 
Tidak

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 
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6 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relia

bilita

s 

Tidak 

Digun

akan 

7 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 

8 
Valid 

Mudah Baik 

Sekali 

Digun

akan 

9 
Tidak 

Valid 

Sedang Cukup Tidak 

Digun

akan 

10 
Valid 

Mudah Baik 

Sekali 

Digun

akan 

11 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 

12 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 

13 
Valid 

Mudah Baik  Digun

akan 

14 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 

15 
Tidak 

Valid 

Sedang Jelek Tidak 

Digun

akan 

16 
Tidak 

Sedang Jelek Tidak 
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Valid Digun

akan 

17 
Tidak 

Valid 

Sedang Jelek Tidak 

Digun

akan 

18 
Tidak 

Valid 

Sedang Cukup Tidak 

Digun

akan 

19 
Tidak 

Valid 

Sedang Jelek Tidak 

Digun

akan 

20 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek 

sekali 

Tidak 

Digun

akan 

21 
Tidak 

Valid 

Sedang Cukup   Tidak 

Digun

akan 

22 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek  Tidak 

Digun

akan 

23 
Tidak 

Valid 

Sedang Cukup  Tidak 

Digun

akan 

24 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek 

sekali 

Tidak 

Digun

akan 

25 
Valid 

Sedang Baik 

Sekali 

Digun

akan 
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26 
Tidak 

Valid 

Mudah Cukup Tidak 

Digun

akan 

27 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 

28 
Tidak 

Valid 

Mudah Cukup  Tidak 

Digun

akan 

29 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek 

sekali 

Tidak 

Digun

akan 

30 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 

31 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek 

sekali 

Tidak 

Digun

akan 

32 
Valid 

Mudah Baik Digun

akan 

33 
Tidak 

Valid 

Sedang Cukup Tidak 

Digun

akan 

34 
Tidak 

Valid 

Sedang Jelek Tidak 

Digun

akan 

35 
Tidak

Valid 

Mudah Cukup  Tidak 

Digun

akan 
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36 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Tidak 

Digun

akan 

37 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek  Tidak 

Digun

akan 

38 
Valid 

Mudah Baik 

Sekali 

Digun

akan 

39 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek 

sekali 

Tidak 

Digun

akan 

40 
Tidak 

Valid 

Mudah Cukup  Tidak 

Digun

akan 

41 
Valid 

Mudah Baik   Digun

akan  

42 
Tidak 

Valid 

Mudah Cukup   Tidak 

Digun

akan 

43 
Tidak 

Valid 

Sedang Cukup   Tidak 

Digun

akan 

44 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek  Tidak 

Digun

akan 

45 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek 

sekali 

 Tidak 

Digun

akan 
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46 
Valid 

Mudah Baik   Digun

akan  

47 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek  Tidak 

Digun

akan 

48 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek  Tidak 

Digun

akan 

49 
Tidak 

Valid 

Mudah Jelek  Tidak 

Digun

akan 

50 
Tidak 

Valid 

Sedang  Jelek 

sekali 

 Tidak 

Digun

akan 

 

Berdasarkan hasil uji coba soal hasil belajar yang 

terdapat pada tabel 4.5 di atas terlihat bahwa dari 50 butir 

soal yang diujicobakan, ada 10 soal yang valid dengan 

tingkat kesukaran mudah dan sedang, dan mempunyai daya 

pembeda yang baik, cukup, jelek, jelek sekali. Butir soal 

yang valid nomor 1, 4, 8, 10, 13, 25, 32, 38, 41, 46 yang 

akan digunakan ketika penelitian untuk mengukur hasil 

belajar peserta didik. 

6. Hasil Analisis Data Hasil Postest 

Hasil data diperoleh melalui instrumen tes soal 

sebagai alat ukur tes yang terdiri dari 10 soal dengan tema 

berbagai pekerjaan, lalu soal diberikan kepada 2 kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas 

eksperimen ialah kelas IV A, lalu untuk kelas kontrol ialah 

kelas IV C. Untuk itu berdasarkan hasil belajar peserta 

didik pada kelas eksperimen nilai posttest pada kelas 
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eksperimen meningkat terlihat dengan nilai rata-rata 80,00. 

Kemudian untuk hasil postest kelas kontrol yaitu 70,80. 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji pretes dan Posttest kelas eksperimen 

 

No Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Postest 

1 X1 60 90 

2 X2 50 80 

3 X3 40 70 

4 X4 30 70 

5 X5 60 90 

6 X6 60 70 

7 X7 50 80 

8 X8 30 70 

9 X9 30 70 

10 X10 60 80 

11 X11 40 70 

12 X12 70 100 

13 X13 50 70 

14 X14 40 80 

15 X15 60 90 
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16 X16 10 50 

17 X17 20 60 

18 X18 50 80 

19 X19 50 80 

20 X20 70 100 

21 X21 30 70 

22 X22 60 90 

23 X23 50 80 

24 X24 70 90 

25 X25 40 80 

26 X26 60 90 

27 X27 80 100 

28 X28 70 90 

 Jumlah Nilai 1,340 2,240 

 Rata-rata Nilai 49,64 80,00 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Posttest kelas control 

 

No Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Postest 

1 Y1 40 70 

2 Y2 30 60 

3 Y3 40 70 

4 Y4 30 50 

5 Y5 50 80 

6 Y6 30 70 

7 Y7 40 80 

8 Y8 10 40 

9 Y9 30 60 

10 Y10 50 80 

11 Y11 40 70 

12 Y12 20 50 

13 Y13 50 80 

14 Y14 40 70 

15 Y15 60 90 

16 Y16 50 90 

17 Y17 20 40 

18 Y18 50 80 
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19 Y19 50 70 

20 Y20 70 100 

21 Y21 30 60 

22 Y22 50 80 

23 Y23 50 80 

24 Y24 70 90 

25 Y25 40 60 

 Jumlah Nilai 1,040 1,860 

 Rata-Rata Nilai 41,60 70,80 

 

7. Uji Normalitas 

a. Uji Normalitas Posttest kelas eksperimen 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

data yang di dapat berdistirbusi normal atau tidak. Data 

dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika pada 

Kolmogorov Smirnov nilai sig > 0,05 sebaliknya data yang 

tidak asumsi normalitas memiliki nilai sig < 0,05. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen 

 

Kela

s 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Prete

st 

Eksp

erim

.159 28 .069 .955 28 .265 
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en 

Postt

est 

Eksp

erim

en 

.151 28 .099 .929 28 .057 

 

Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada bagian 

kolmogrov-smirnov diatas diketahui bahwa data posttest 

kelas eksperimen dengan nilai sig. 0,069 dengan taraf 

signifikan α = 0,05 sehingga pada kelas pretest eksperimen 

yaitu sig > α yang berarti H0 diterima. Sedangkan pada 

posttest eksperimen dengan sig 0,099 dan taraf signifikan α 

= 0,05 sehingga pada posttest eksperimen yaitu sig > α 

yang berarti H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa 

posttest kelas ekpserimen H0 diterima yang artinya bahwa 

rata-rata hasil belajar peserta didik berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

Uji normalitas dilakukan guna mencari tahu kedua 

sampel kelas penelitian apakah berdistribusi normal 

ataukah tidak. Berikut ini hasil uji normalitas posttest 

hasil belajar kelas 83ontrol yang dapat dilihat dibawah 

ini: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Posttest kelas 83ontrol 

 

Kelas Kolmogorov-

Smirnov 

Shapiro-Wilk 

Statis

tic 

Df Sig

. 

Statisti

c 

df Sig

. 
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Pretest 

Kontro

l 

.163 25 .08

6 

.948 25 .22

4 

Posttes 

Kontro

l 

.163 25 .08

4 

.949 25 .23

4 

 

Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada tabel 

bagian kolmogrov-smirnov diatas diketahui bahwa data  

prettest kelas kontrol dengan nilai sig. 0,086 dengan 

taraf signifikan α = 0,05 sehingga pada kelas pretest 

kontrol yaitu sig > α yang berarti H0 diterima. 

Sedangkan pada posttest kontrol dengan sig 0,084 dan 

taraf signifikan α = 0,05 sehingga pada posttest 

eksperimen yaitu sig > α yang berarti H0 diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa posttest kelas kontrol 

H0 diterima yang artinya bahwa rata-rata hasil belajar 

peserta didik berdistribusi normal. 

8. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas peneliti lakukan guna mencari tahu 

kedua kelas tersebut apakah memiliki karakteristik yang 

sama ataukah berbeda. Berikut ini adalah tabel hasil dari 

uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol: 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Levense 

Statistic df1 df2 Sig. 

,974 3 102 .408 
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Berdasarkan uji homogenitas data hasil penelitian 

menggunakan SPSS Statistic V 20 Windows diperoleh nilai 

Sig > 0,05 (5%) yaitu 0,408. Maka instrumen penelitian 

dikatakan bersifat homogen. 

9. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis 

dianalisis dengan Uji-T guna mencari tahu data penelitian 

kelas eksperimen serta kontrol apakah memiliki pengaruh 

hasil belajar peserta didik. Hasil dari uji-t pada tabel 

berikut ini: 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Hipotesis Kelas Eksperimen 

 

 Paired Differences 

T 

d

f 

Si

g. 

(2

-

tai

le

d) 

 

M

ea

n 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confiddence 

interval of the 

Difference 

Lower upp

er 

Pair 

1 

prete

st 

ekspe

rimen

-

Postt

est 

ekspe

-

30

.3

57 

7.927 1.498 -33.431 -

27.2

84 

-

20.2

65 

2

7 

.0

00 
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rimen 

Pair 

2 

prete

st 

kontr

ol-

poste

s 

kontr

ol 

-

29

.2

00 

5.715 1.143 -31.559 -

26.8

41 

-

25.5

45 

2

4 

.0

00 

 

Dalam Penelitian ini pengujian data menggunakan Ujit-

T melalui aplikasi SPSS Statistic V 20 For Windows 

diperoleh nilai Sig < 0,05 (5%). Pada Sig (2-tailed) 

diperoleh 0,000 < 0,05 maka terdapat pengaruh yang 

signifikan hasil belajar peserta didik. Maka hipotesis H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut juga terlihat dari data 

di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil analisis Posttest kelas eksperimen 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
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Pretest 28 10 80 49,64 16.884 

Postest  28 50 100 80,00 12.172 

 

Berdasarkan data diatas terlihat rata-rata posttest kelas 

eksperimen yaitu 80,00. Hasil penelitian menunjukkan  

juga bahwa Uji-T melaui aplikasi SPSS Statistic V For 

Windows  diperolehh nilai sig < 0,05 (5%) pada sig (2-

tailed) diperoleh 0,000 < 0,05 (5%) maka dapat 

disimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran Problem 

Solving Efektif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Tematik pada Siswa Kelas IV Di Min 2 Bandar Lampung 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat diketahui Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Efektif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Pada 

Siswa Kelas IV Di Min 2 Bandar Lampung. Dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh hasil belajar dapat dilihat dari 

rata-rata nilai posttest 80,00. Hasil penelitian menunjukkan  

juga bahwa Uji-T melaui aplikasi SPSS Statistic V For 

Windows  diperoleh nilai sig < 0,05 (5%) pada sig (2-tailed) 

diperoleh 0,000 < 0,05 (5%) dari jumlah 28 peserta didik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat diketahui Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Efektif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Pada 

Siswa Kelas IV Di Min 2 Bandar Lampung. Akan tetapi tidak 

dipungkiri masih ditemukan kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk 

memberi saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Dengan strategi pembelajaran problem solving 

diharapkan dapat memberikan suasana belajar yang 

menyenangkan, dan tidak membosankan serta dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran tematik. 

2. Bagi Pendidik atau Guru 

Dengan strategi pembelajaran problem solving 

diharapkan menjadi salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat membantu guru untuk 

mengajarkan pelajaran tematik maupun pelajaran yang 

lain untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Supaya benar-benar memahami apa itu strategi 

pembelajaran problem solving dan dapat melakukan 

penelitian serupa dengan pokok bahasan yang berbeda 

sehingga dapat diperoleh informasi lebih luas mengenai 

strategi pembelajaran problem solving diharapkan  

peserta didik mampu menerima materi pelajaran dengan 

baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  



 
 

 
 

Lampiran 1 

Instrumen Wawancara 

 

 

No 

 

Indikator 

 

Pertanyaan 

1.  Metode Pembelajaran a. Apakah strategi pembelajaran yang selama 

ini digunakan dalam proses pembelajaran 

tematik? 

b. Apakah pernah menggunakan strategi 

pembelajaran Problem Sokving dalam 

pembelajaran tematik? 

 

2.  Pembelajaran Tematik a. Apakah peserta didik aktif dalam mengikuti 

pembelajaran tematik? 

b. Apa yang membuat peserta didik merasa 

kesulitan dalam menerima pembelajaran 

tematik? 

 

3.  Hasil Belajar a. Apa penyebab dari hasil belajar peserta 

didik yang rendah pada pembelajaran 

tematik? 

b. Apa cara yang digunakan untuk  

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

yang rendah pada pembelajaran tematik? 

 

Hasil Wawancara 

1. Asalamualaikum, apakah benar dengan ibu dra. Kismiyati walikelas IV MIN 2 

Bandar Lampung? 

Jawab: waalaikumsalam Ya, benar saya 

2. Alhamdulilah, disini saya febry riansah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

ingin menanyakan beberapahal mengenai proses belajar mengajar dikelas IV ini 

bu, apakah ibu bersedia? 

Jawab: ya insyaallh saya bersedia 

3. Bagaimana proses pembelajaran Tematik di kelas IV ini bu? 

Jawab: penerapan pembelajaran tematik saat ini masi bersifat daring, karna 

masih terjadi Covid-19, jadi pembelajaran kurang maksimal 



 
 

 
 

4. Apakah ada kendala bu, dalam proses pembelajaran tematik? 

Jawab: kendalanya yaitu siswa terkadang belum bisa membedakan mata 

pelajaran, karna siswa belum terbiasa, dan kemudian terkendala sinyal 

5. Apa strategi yang biasa digunakan selama proses pembelajaran? 

Jawab: dalam proses pembelajaran ibu menggunakan metode ceramah, diskusi, 

Tanya jawaab 

6. Apakah sebelumnya ibu sudah pernah, menggunakan strategi problem solving? 

Jawab: belum, ibu belum mencoba menggunakan metode itu 

7. Bagaimana hasil belajar siswa selama mengikuti peroses pembelajaran tematik? 

Jawab: ya nilainya berfariatif ada yang bagus, cukup, dan kurang 

8. Apa tindakan ibu untuk mengatasi nilai siswa yang berfariatif? 

Jawab: memotivasi siswa agar lebih giat belajarnya, untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal 

9. Bagaimana ibu menilai ketermpilan kognitif afektif dan pisikomotor 

Jawab: ya sesuai dengan peraturan kemendikbud 

10.  Alhamdulilah, terimakasih bu atas waktunya, wasalamualaikum wr.wb 

Lampiran 2 

Nama-nama Peserta Didik Penelitian 

 

Kelas IV A Hasil Uji Pretes Dan Posttest Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Postest 

1 X1 60 90 

2 X2 50 80 

3 X3 40 70 

4 X4 30 70 

5 X5 60 90 

6 X6 60 70 

7 X7 50 80 

8 X8 30 70 

9 X9 30 70 

10 X10 60 80 



 
 

 
 

11 X11 40 70 

12 X12 70 100 

13 X13 50 70 

14 X14 40 80 

15 X15 60 90 

16 X16 10 50 

17 X17 20 60 

18 X18 50 80 

19 X19 50 80 

20 X20 70 100 

21 X21 30 70 

22 X22 60 90 

23 X23 50 80 

24 X24 70 90 

25 X25 40 80 

26 X26 60 90 

27 X27 80 100 

28 X28 70 90 

 Jumlah Nilai 1,340 2,240 

 Rata-rata Nilai 49,64 80,00 

 

Kelas IV C Hasil Uji Posttest Kelas Kontrol 

No Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Postest 



 
 

 
 

1 Y1 40 70 

2 Y2 30 60 

3 Y3 40 70 

4 Y4 30 50 

5 Y5 50 80 

6 Y6 30 70 

7 Y7 40 80 

8 Y8 10 40 

9 Y9 30 60 

10 Y10 50 80 

11 Y11 40 70 

12 Y12 20 50 

13 Y13 50 80 

14 Y14 40 70 

15 Y15 60 90 

16 Y16 50 90 

17 Y17 20 40 

18 Y18 50 80 

19 Y19 50 70 

20 Y20 70 100 

21 Y21 30 60 

22 Y22 50 80 



 
 

 
 

23 Y23 50 80 

24 Y24 70 90 

25 Y25 40 60 

 Jumlah Nilai 1,040 1,860 

 Rata-Rata Nilai 41,60 70,80 

 

  



 
 

 
 

Lmapiran 3 RPP Pembelajaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  :  MIN 2 Bandar Lampung 

Kelas / Semester  :  4 / Genap 

Tema                        :  Cita-citaku (Tema 6) 

Sub Tema                 :  Aku dan Cita-citaku  (Sub Tema 1) 

Muatan Terpadu  :  IPA  

Pembelajaran ke     :  1 

Alokasi waktu             :  1 hari 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan  melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi 

siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. 

2. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan 

tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di 

sekitarnya dengan benar. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Aloka

s

i 

Wakt

u 

Pendahulua

n 

 Melakukan Pembukaan dengan Salam dan 

Dilanjutkan Dengan Membaca Doa 

(Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan 

Materi yang akan dipelajari dan diharapkan 

dikaitkan dengan pengalaman peserta didik 

(Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 

menit 



 
 

 
 

Inti (Sintak Model Discovery Learning) 

Ayo Mengamati 

 Siswa mengamati beberapa gambar hewan 

peliharaan yang terdapat pada halaman 6. 

Siswa mengamati gambar anak-anak hewan 

dan hewan yang sudah dewasa. Dengan 

bimbingan guru, siswa lalu mendiskusikan 

bagaimana hewan-hewan tersebut mengalami 

pertumbuhan. 

Ayo Berdiskusi 

 Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-4 

siswa. Secara berkelompok siswa mengamati 

beberapa gambar tahapan pertumbuhan hewan 

yang terdapat pada halaman 8. Siswa lalu 

menyusun gambar-gambar tahapan 

pertumbuhan hewan tersebut menjadi tahapan 

pertumbuhan hewan yang benar. Setiap 

kelompok kemudian berdiskusi dan 

menuliskan kesimpulan hasil diskusinya 

tentang tahapan pertumbuhan hewan tersebut 

pada kolom yang terdapat pada halaman 9. 

Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

kesimpulannya di depan kelas. 

(Collaboration) 

150 

menit 

Penutup A. Ayo Renungkan 

 Sikap apakah yang perlu dibangun untuk 

menentukan cita-citamu? 

 Manfaat apakah yang dapat kamu berikan 

kepada orang lain dengan menggapai cita-

citamu? 

 Sikap apakah yang perlu ditunjukkan untuk 

memelihara hewan peliharaan? 

Peserta Didik : 

 Membuat resume (CREATIVITY) dengan 

bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

tentang materi yang baru dilakukan.  

15 

menit 



 
 

 
 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  

langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/ unjuk kerja dengan 

benar diberi nilai 

 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari 

pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubric penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

(M. Saleh, S. Pd.I) 

NIP. 1976012242007011019 

……………, Januari 20.. 

Wali Kelas 4 

 

 

(Yuyun Wahyuni,S.Ag) 

NIP. 197512051999032001 

 

Guru Kelas 

 

 

(Febry Riansah) 

NPM.1711100192 

 

 

 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  :  MIN 2 Bandar Lampung 

Kelas / Semester  :  4 / Genap 

Tema                        : Cita-citaku (Tema 6) 

Sub Tema                 :  Aku dan Cita-citaku  (Sub Tema 1) 

Muatan Terpadu  :  IPA 

Pembelajaran ke           :  2 

Alokasi waktu              :  1 hari 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu 

membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan 

tepat. 

 

E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahulua

n 

 Melakukan Pembukaan dengan Salam dan 

Dilanjutkan Dengan Membaca Doa (Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi 

yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan 

dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 menit 

Inti Ayo Berlatih 

 Siswa mengamati dan membaca teks puisi 

berjudul “Cita-citaku dengan lafal dan intonasi 

yang baik. 

 siswa lalu berlatih menjawab beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan puisi dan 

menuliskan jawabannya pada kolom yang 

tersedia. (Critical Thingking and Problem 

150 menit 



 
 

 
 

Solving) 

Ayo Mengamati 

 Siswa mengamati gambar kepompong yang 

menggantung di atas daun. (Creativity and 

Innovation) 

Ayo Berdiskusi 

 Siswa mengamati gambar sebuah kepompong 

yang menempel di dahan pohon. lalu membahas 

tentang kepompong yang merupakan 

pertumbuhan dan perkembangan dari ulat. 

(Creativity and Innovation) 

Ayo Berdiskusi 

 Setelah memahami proses daur hidup kupu-kupu, 

kemudian mengamati dan mendiskusikan proses 

daur hidup belalang.  

 Siswa secara mendiskusikan perbedaan siklus 

hidup kupu-kupu dengan siklus hidup belalang  

dan  menuliskan kesimpulan hasil. 

(Collaboration) 

Ayo Berlatih 

 Siswa mengamati gambar sebuah kepompong 

yang menempel di dahan pohon. lalu membahas 

tentang kepompong yang merupakan 

pertumbuhan dan perkembangan dari ulat. 

(Critical Thingking and Problem Solving) 

Penutup Peserta Didik : 

 Membuat resume (CREATIVITY) dengan 

bimbingan guru tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang 

materi yang baru dilakukan.  

15 menit 

 

F. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari 

pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubric penilaian  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  :  MIN 2 Bandar Lampung 

Kelas / Semester  :  4 / Genap 

Tema                        :  Cita-citaku (Tema 6) 

Sub Tema                 :  Aku dan Cita-citaku  (Sub Tema 1) 

Muatan Terpadu  :  IPS 

Pembelajaran ke           :  3 

Alokasi waktu            :  1 hari 

 

G. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat 

mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan 

sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.  

2. Melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil 

identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar 

dan manfaatnya secara tepat.  

3. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, 

siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber 

daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. 

 

H. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahulua

n 

 Melakukan Pembukaan dengan Salam dan 

Dilanjutkan Dengan Membaca Doa 

(Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan 

Materi yang akan dipelajari dan diharapkan 

dikaitkan dengan pengalaman peserta didik 

(Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 

menit 



 
 

 
 

Inti Ayo Mengamati  

Siswa diberikan 4 gambar peternakan dan 

mengamati gambar tersebut. (Creativity and 

Innovation) 

Ayo Berlatih 

 Siswa mengamati gambar yang disajikan di 

Buku Siswa, Guru mengaitkan diskusi ini 

dengan judul tema dan mendorong rasa ingin 

tahu siswa tentang keragaman kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat di sekitar mereka. 

(Creativity and Innovation) 

 Guru meminta siswa untuk memberikan 

pendapat mereka tentang gambar yang mereka 

amati, secara individu siswa menuliskan hasil 

pengamatan mereka dalam kolom yang 

disediakan/pada buku catatan mereka. 

(Critical Thingking and Problem Solving) 

 Guru membimbing diskusi kelas untuk 

mengaitkan gambar yang siswa amati dengan 

keragaman kegiatan orang-orang yang ada di 

lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. (Communication) 

Ayo Berlatih 

Bagaimana dengan brokoli? Wortel? Apakah 

mereka membutuhkan kondisi lingkungan 

yang sama dengan apel? Mengapa? (Critical 

Thingking and Problem Solving) 

Ayo Berdiskusi 

 Siswa mengamati beberapa gambar yang 

disajikan di Buku Siswa, guru memberikan 

beberapa pertanyaan yang terkait dengan 

gambar dan sumber daya alam. 

 Ayo Berlatih 

 Siswa mencoba mencari tahu apakah 

perbedaan/keragaman yang mereka temukan 

dalam masyarakat juga dapat ditemukan 

dalam kelas mereka. (Critical Thingking and 

Problem Solving) 

 Secara berpasangan siswa saling bertanya 

150 

menit 



 
 

 
 

tentang cita-cita dan manfaatnya bagi 

kehidupan di sekitarnya. (Communication) 

 

Penutup Peserta Didik : 

 Membuat resume (CREATIVITY) dengan 

bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

tentang materi yang baru dilakukan.  

15 

menit 

 

 



 
 

 
 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari 

pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubrik penilaian. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  :  MIN 2 Bandar Lampung 

Kelas / Semester  :  4 / Genap 

Tema                        :  Cita-citaku (Tema 6) 

Sub Tema                 :  Aku dan Cita-citaku  (Sub Tema 1) 

Muatan Terpadu  :  IPS 

Pembelajaran ke           :  4 

Alokasi waktu                 : 1 hari 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di 

sekitarnya dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu 

menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di 

lingkungan sekitarnya dengan benar. 

3. Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu 

mengidentifikasikan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam 

yang ada di lingkungannya. 

 

J. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahulua

n 

 Melakukan Pembukaan dengan Salam dan 

Dilanjutkan Dengan Membaca Doa 

(Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan 

Materi yang akan dipelajari dan diharapkan 

dikaitkan dengan pengalaman peserta didik 

(Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 menit 



 
 

 
 

Inti Ayo Berlatih  

Guru memberikan penekanan bahwa kegiatan 

yang disukai tiap-tiap siswa bisa saja berbeda 

satu sama lainnya. (Communication) 

Ayo Berlatih 

 Siswa menggunakan daftar pertanyaan yang ia 

buat sebagai panduan dalam bertanya. Dari 

hasil kegiatan tersebut, siswa mengolah 

informasi yang didapatkan menjadi sebuah 

kesimpulan. (Communication) 

 Guru membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan dan memberikan penekanan 

bahwa kegiatan yang disukai maupun tidak 

disukai bisa jadi sangat beragam.  

Ayo Berdiskusi 

 siswa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan. Siswa mencari informasi 

mengenai sumber daya alam yang terdapat di 

daerahnya, siswa bersama dengan 

kelompoknya mengidentifikasi jenis-jenis 

sumber daya alam baik yang tidak dapat 

ataupun dapat diperbarui yang terdapat di 

daerahnya. (Collaboration) 

 

150 menit 

Penutup Peserta Didik : 

 Membuat resume (CREATIVITY) dengan 

bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

tentang materi yang baru dilakukan.  

15 menit 

 

D. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari 

pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubrik penilaian.  
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Lampiran 4 Materi Tema 6 sub Tema 1 

A. Kajian Materi Pembelajaran 

1. Daur Hidup Hewan 

Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur 

hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari 

awal pertama kali organisme itu hidup dibumi lalu tumbuh dan berkembang 

menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk 

mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup hewan dimulai saat 

kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Hewan semakin besar 

saat masa pertumbuhanya dan berkembang menjadi hewan dewasa. 

Daur hidup hewan berakhir pada kematian. Proses daur hidup hewan 

tersebut merupakan suatu perputaran atau siklus (life Cycle) karena akan 

kembali pada titik awal mulanya. Daur hidup hewan berakhir pada saat hewan 

tersebut mati, dan dimulai lagi dari awal yaitu lahir lalu tumbuh dan 

berkembang hingga akhirnya mati. 

Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya dapat 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Daur hidup tanpa metamorphosis 

2. Daur hidup dengan metamorfosis 

Metamorfosi adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah 

kelahiran atau penetasan hingga dewasa. sebagian besar daur hidup hewan 

tanpa mengalami metamorfosis, contohnya daur hidup kucing, anjing, dan 

ayam. Sebagian kecil hewan di bumi ini mengalami metamorfosis pada daur 

hidupnya, contohnya kupu-kupu dan kecoa. 

1. Daur Hidup Hewan Tanpa Metamorfosi 

Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup 

hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru 

yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Pada 

daur hidup tanpa metamorfosis hewan hanya mengalami 

perubahan ukuran tubuh namun tidak mengalami perubahan 

bentuk. Contohnya ayam dan kucing, adakah ayam atau kucing 

dirumahmu?  Ayam dan kucing adalah contoh makhluk hidup 

yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. 

 



 
 

 
 

 
Kucing menghasilkan anak dengan cara melahirkan. Dalam 

daur hidupnya, kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. 

Namun tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuk anak kucing 

sama dengan bentuk kucing dewasa, yang berbeda hanya ukuran 

tubuhnya saja. 

 

 
Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur ayam 

perlu dierami 21hari agar dapat menetas, setelah pertumbuhan 

bakal anak ayam sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. 

Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar. Bulu-bulu halus 

berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Ayam betina menjadi 

seperti induk betina. Ayam jantan menjadi seperti ayam jago 

dewasa. Setelah dewasa ayam berkembangbiak dan menghasilkan 

telur. Dari telur ini, daur hidup ayam yang baru dimulai kembali. 

 



 
 

 
 

2. Daur Hidup Hewan Dengan Metamorfosis 

Daur hidup hewan dengan metamorfosis adalah daur hidup 

sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda 

dengan induknya, dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap 

hingga dewasa. 

Metamorfosis ada dua yaitu : 

 Metamorfosis sempurna 

 Metamorfosis tidak sempurna 

 

1. Metamorfosis Sempurna 

Metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang pada 

saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda sekali 

dengan induknya. Hewan ini harus melalui beberapa tahap 

untuk memiliki tubuh yang sama dengan hewa dewasa. 

Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-

kupu, nyamuk, katak, ngengat dan lalat. Nyamuk dan kupu-

kupu memiliki 4 tahapan dalam daur hidupnya. 

Tahapan Daur hidup nyamuk: 

Nyamuk betina bertelur di air, kemudian telur 

menetas menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk lalu 

menjadi kepompong atau pupa, setelah beberapa hari 

pupa pecah menjadi nyamuk dewasa. 

 

 
 

Tahapan Daur Hidup Kupu-kupu 

Tahapan daur hidup kupu-kupu sama dengan nyamuk 

yaitu: 

 kupu-kupu bertelur 



 
 

 
 

 telur menetas menjadi ulat atau larva dan memakan 

daun 

 membangun kepompon 

 kepompong pecah menjadi kupu-kupu. 

 
 

 

2. Metamorfosis Tidak Sempurna 

Hewan yang mengalami metamorfasis tidak sempurna 

bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada 

bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. 

Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak 

sempurna yaitu : 

 Capung 

 Kecoa 

 Jangkrik 

 belalang 

Tahapan daur hidup kecoa dan belalang 

Serangga seperti belalang dan kecoa mengalami 3 

tahapan dalam hidupnya yaitu: 

1. telur 

2. nimfa 

3. serangga dewasa 

Telur menetas menjadi bayi serangga yang sudah 

menyerupai serangga dewasa tetapi tanpa sayap 

(nimfa).  Nimfa akan berganti kulit beberapa kali sebelum 

menjadi serangga dewasa 

 



 
 

 
 

 

 

 

2. Manfaat Makhluk Hidup bagi Lingkungan Sekitar 

 

 



 
 

 
 

Pixabay.com 

Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Untuk 

memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. 

Sementara tumbuhan dan hewan dikelola oleh manusia sehingga memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia. 

Berikut ini manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar, antara lain: 

 

1. Bahan Sandang 

Bahan sandang atau pakaian yang digunakan oleh manusia 

berasal dari serat hewan dan tumbuhan. Contohnya, tumbuhan kapas 

dimanfaatkan seratnya. Sedangkan hewan yang dimanfaatkan 

seratnya adalah domba dan ulat sutra. Serat-serat tersebut diolah 

menjadi benang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Kain 

tersebut yang menjadi pakaian untuk dikenakan manusia. 

2. Produk Kesehatan 

Salah satu manfaat tumbuhan dan hewan adalah sebagai bahan 

obat-obatan. Beragam tanaman seperti kumis kucing, kunyit jahe, 

dan temulawak digunakan sebagai obat. Begitu juga dengan hewan 

yang dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti cacing. 

3. Bahan Pangan 

Tumbuhan menjadi sumber makanan, yaitu buah-buahan, 

sayuran, dan palawija seperti jagung, kedelai, dan padi. Hewan 

sebagai sumber makanan manusia, seperti ayam, sapi, udang, dan 

ikan. 

4. Penyerbukan Tumbuhan 

Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar adalah 

membantu penyerbukan tumbuhan. Hewan yang membantu 

penyerbukan antara lain burung, lebah, dan kupu-kupu. Beberapa 

tumbuhan seperti bunga, blueberry, dan tanaman liar tanpa adanya 

beberapa hewan-hewan tersebut tidak dapat bereproduksi dan 

tumbuh 

5. Konsumen dalam Rantai Makan 

Hewan adalah konsumen yang memakan tumbuhan atau 

bahkan hewan lainnya dalam rantai makanan, lo. Jika dibiarkan 

maka produsen seperti tumbuhan akan hidup dengan subur dan 

enggak terkendali. Kondisi ini jika dibiarkan akan berbahaya karena 

dapat menyerang tempat tinggal manusia. 

6. Penghasil Pupuk 

Manfaat hewan bagi lingkungan sekitar salah satunya sebagai penghasil pupuk. Secara 

alami, kotoran hewan digunakan sebagai pupuk oleh tumbuhan. Kotoran hewan 

diuraikan oleh dekomposer menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti 

nitroge



 
 

 
 

Lampiran 5 Soal 

 

1. Pembentukan tubuh kupu-kupu terjadi pada saat …. 

a. Telur   

b. Pupa   

c. Larva   

d. Ulat 

2. Beberapa jenis kegiatan : 

(1) menanam pohon, 

(2) menangkap ikan menggunakan pukat harimau, 

(3) menebang hutan dengan sistem tebang-tanam, dan 

(4) membuka lahan hutan dengan cara membakar. 

Kegiatan yang dapat merusak sumber daya alam ditunjukkan nomor .... 

a. (1) dan (2) 

b. (2) dan (3) 

c. (2) dan (4) 

d. (3) dan (4) 

3.  Berikut merupakan urutan daur hidup kupu-kupu adalah …. 

a. Telur – ulat – kupu-kupu – kepompong   

b. Telur – kepompong – ulat – kupu-kupu   

c. Telur – ulat – kepompong – kupu-kupu 

d. Kupu-kupu – kepompong – ulat – telur 

4. Ayam dan Kucing tidak mengalami metamorfosis karena selama hidupnya tidak 

mengalami …. 

a. Makan makanan   

b. Perubahan bentuk   

c. Berkembangbiak 

d. Kawin 

5.  Berikut adalah daur hidup lalat yang benar adalah …. 

a. Telur – larva – nimfa – lalat    

b. Telur – larva – pupa – lalat    

c. Telur – nimfa – pupa – lalat 

d. Telur – larva – nimfa – lalat 

6. Profesi yang diharapkan seseorang di masa mendatang disebut ….. 

a. impian 

b. cita-cita 

c. khayalan 

d. imajinasi 



 
 

 
 

7. Berikut adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kecuali …. 

a. Lalat   

b. Katak   

c. Kupu-kupu   

d. Kecoa 

8. Orang yang sukses meraih cita-citanya antara lain punya sikap  …. 

a. Mudah menyerah karena gagal 

b. Belajar dari setiap kegagalan 

c. Selalu mencari kegagalan 

d. Marah jika mengalami kegagalan 

9. Tahap daur hidup nyamuk yang berbahaya bagi manusia adalah pada saat …. 

a. telur   

b. Pupa   

c. Larva  

d. Nyamuk 

10.  Rangkaian peristiwa dari hewan dilahirkan sampai hewan tersebut 

berkembangbiak dinamakan…. 

a. Metamorfosis  

b. Berkembang  

c. Melahirkan   

d. Daur Hidup Hewan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

No. Item I Keterangan 

1 0,79 Mudah 

2 0,82 Mudah 

3 0,85 Mudah 

4 0,76 Mudah 

5 0,79 Mudah 

6 0,94 Mudah 

7 0,94 Mudah 

8 0,82 Mudah 

9 0,64 Sedang 

10 0,85 Mudah 

11 0,94 Mudah 

12 0,91 Mudah 

13 0,82 Mudah 

14 0,85 Mudah 

15 0,70 Sedang 

16 0,58 Sedang 

17 0,48 Sedang 

18 0,52 Sedang 

19 0,55 Sedang 

20 0,88 Mudah 

21 0,33 Sedang 



 
 

 
 

22 0,79 Mudah 

23 0,70 Sedang 

24 0,73 Mudah 

25 0,85 Sedang 

26 0,73 Mudah 

27 0,82 Mudah 

28 0,91 Mudah 

29 0,82 Mudah 

30 0,79 Mudah 

31 0,76 Mudah 

32 0,85 Mudah 

33 0,79 Sedang 

34 0,85 Sedang 

35 0,76 Mudah 

36 0,91 Mudah 

37 0,73 Mudah 

38 0,88 Mudah 

39 0,79 Mudah 

40 0,73 Mudah 

41 0,73 Mudah 

42 0,82 Mudah 

43 0,64 Sedang 

44 0,73 Mudah 



 
 

 
 

45 0,91 Mudah 

46 0,91 Mudah 

47 0,82 Mudah 

48 0,73 Mudah 

49 0,85 Mudah 

50 0,61 Sedang  

 

  



 
 

 
 

Lampiran 7 Uji Tingkat Daya Beda 

No. Item DP Kategori 

1 0,564 Baik 

2 -0,023 Jelek sekali 

3 0,274 Cukup  

4 0,578 Baik 

5 0,092 Jelek 

6 0,061 Jelek 

7 0,088 Jelek 

8 0,774 Baik Sekali 

9 0,208 Cukup 

10 0,730 Baik Sekali 

11 0,033 Jelek 

12 0,041 Jelek 

13 0,571 Baik  

14 0,110 Jelek 

15 0,101 Jelek 

16 0,060 Jelek 

17 0,266 Jelek 

18 0,258 Cukup 

19 0,119 Jelek 

20 -0,072 Jelek sekali 

21 0,254 Cukup  



 
 

 
 

22 0,148 Jelek  

23 0,286 Cukup  

24 -0,023 Jelek sekali 

25 0,730 Baik Sekali 

26 0,374 Cukup 

27 0,028 Jelek 

28 0,246 Cukup  

29 -0,108 Jelek sekali 

30 0,180 Jelek 

31 -0,048 Jelek sekali 

32 0,457 Baik 

33 0,260 Cukup 

34 0,147 Jelek 

35 0,364 Cukup  

36 0,064 Jelek 

37 0,374 Jelek  

38 0,710 Baik Sekali 

39 -0,092 Jelek sekali 

40 0,330 Cukup  

41 0,609 Baik  

42 0,265 Cukup  

43 0,303 Cukup  

44 0,139 Jelek 



 
 

 
 

45 -0,072 Jelek sekali 

46 0,588 Baik  

47 0,265 Jelek 

48 0,286 Jelek 

49 0,147 Jelek 

50 -0,055 Jelek sekali 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 8 Hasil Uji Reabelitas 

 

Realibilitas Statistic 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,670 50 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 9 Hasil Uji Coba Normalitas 

Hasil Uji Normalitas Posttest dan Pretest Kelas Eksperimen 

Kelas Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig

. 

Pretest 

Eksperim

en 

.159 28 .069 .955 28 .26

5 

Posttest 

Eksperim

en 

.151 28 .099 .929 28 .05

7 

 

Hasil Uji Normalitas Posttest dan Pretest kelas 35ontrol 

Kelas Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest 

Kontrol 

.163 25 .086 .948 25 .224 

Posttes 

Kontrol 

.163 25 .084 .949 25 .234 

 

Lampiran 10 Hasil Uji Homogenitas 

Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Levense 

Statistic df1 df2 Sig. 

,974 3 102 .408 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 11 Uji Hipotesis 

Hasil Uji Hipotesis Kelas Eksperimen 

 Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

 

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confiddence 

interval of the 

Difference 

Lower upper 

Pair 1 

pretest 

eksperim

en-

Posttest 

eksperim

en 

-30.357 7.927 1.498 -33.431 -27.284 -

20.26

5 

27 .000 

Pair 2 

pretest 

kontrol-

postes 

kontrol 

-29.200 5.715 1.143 -31.559 -26.841 -

25.54

5 

24 .000 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 12 Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Descriptives 

 
Kelas Statistic Std. 

Error 

Hasil Belajar 

Pretest 

Eksperimen 

Mean 49.64 3.191 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 43.10  

Upper Bound 56.19  

5% Trimmed Mean 50.16  

Median 50.00  

Variance 285.053  

Std. Deviation 16.884  

Minimum 10  

Maximum 80  

Range 70  

Interquartile Range 20  

Skewness -.437 .441 

Kurtosis -.239 .858 

Posttest 

Eksperimen 

Mean 80.00 2.300 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 75.28  

Upper Bound 84.72  

5% Trimmed Mean 80.40  

Median 80.00  

Variance 148.148  

Std. Deviation 12.172  

Minimum 50  

Maximum 100  

Range 50  

Interquartile Range 20  

Skewness -.265 .441 

Kurtosis .008 .858 

Pretest Kontrol Mean 41.60 2.926 



 
 

 
 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 35.56  

Upper Bound 47.64  

5% Trimmed Mean 41.67  

Median 40.00  

Variance 214.000  

Std. Deviation 14.629  

Minimum 10  

 

 

Maximum 70  

Range 60  

Interquartile Range 20  

Skewness -.040 .464 

Kurtosis .066 .902 

Posttest 

Kontrol 

Mean 70.80 3.105 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 64.39  

Upper Bound 77.21  

5% Trimmed Mean 71.00  

Median 70.00  

Variance 241.000  

Std. Deviation 15.524  

Minimum 40  

Maximum 100  

Range 60  

Interquartile Range 20  

Skewness -.362 .464 

Kurtosis -.269 .902 

 
 

  



 
 

 
 

Lampiran 13 Foto bersama kepala sekolah dan guru kelas MIN 2 Bandar Lampung 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 14 Proses Pembelajaran melalui ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


