
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF BERBASIS KONTRUKTIVISME DIPADUKAN

DENGAN VIDEO ANIMASI EDUKASI SISWA KELAS IV

MIN 5 BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh

      EEN SUBEKTI

NPM. 1411100034

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 /2018



PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF BERBASIS KONTRUKTIVISME DIPADUKAN

DENGAN VIDEO ANIMASI EDUKASI SISWA KELAS IV

MIN 5 BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh

EEN SUBEKTI

NPM. 1411100034

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Pembimbing 1 : Dr. Nasir, M.Pd.

Pembimbing 2 : Ayu Nur Shawmi, M.Pd.I.

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439/2018





ii

ABSTRAK

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF BERBASIS KONTRUKTIVISME DIPADUKAN

DENGAN VIDEO ANIMASI EDUKASI SISWA KELAS IV
MIN 5 BANDAR LAMPUNG

Oleh

Een Subekti

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta 
didik, baik yang menyangkut aspek kogntif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil 
kegiatan belajar. Permasalahan yang di hadapi di MIN 5 Bandar Lampung ini adalah 
rendahnya hasil belajar peserta didik kelas IV B. Berdasarkan data prasurvey 
menunjukan bahwa dari 42 peserta didik yang mencapai KKM hanya 15 peserta didik 
(35,71%) dari KKM yang ditetapkan MIN 5 Bandar Lampung yaitu 75. Merupakan 
bukti bahwa pelajaran yang dilakukan belum terlaksana.

Maka dari itu rumusan masalah yang diajukan adalah “ Apakah pembelajaran 
kooperatif berbasis konstruktivisme dipadukan video animasi edukasi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV B pada mata pelajaran IPA di MIN 5 
Bandar Lampung?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar IPA melalui pembelajaran kooperatif berbasis kontruktivisme dipadukan 
video animasi edukasi siswa kelas IV MIN 5 Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan 
dikelas IV B. Berjumlah 42 peserta didik, dengan menggunakan 3 siklus. Setiap 
siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat dikemukakan bahwa hasil belajar mata pelajaran IPA pada Siklus I 
peserta didik yang tuntas berjumlah 19 (45,23%) dan yang tidak tuntas berjumlah 23 
(54,77%). Pada Siklus II peserta didik yang tuntas menjadi 28 (66,67%) dan yang 
tidak tuntas 14 (33,33%), Siklus III yaitu peserta didik mengalami peningkatan 
menjadi 33 (78,58%) yang tuntas sedangkan yang tidak tuntas yaitu 9 (21,42%). 
Kesimpulannya menunjukan bahwa pembelajaran kooperatif berbasis 
konstruktivisme dipadukan dengan video animasi edukasi dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA di MIN 5 Bandar Lampung.

Kata Kunci : Kooperatif, Konstruktivisme, Video Animasi Edukasi
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MOTTO

                

  

Artinya : “(Mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan 
(mukzizat) dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al 
Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang 
telah diturunkan kepada mereka (829) dan supaya mereka 
memikirkan atau berfikir.” (Q.S A.n-Nahl ayat 44).1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Jakarta: Sahabat,2013),h.272
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena 

dengan pendidikan manusia dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Melalui 

pendidikan manusia dapat mengembangakan potensi dirinya sehingga dapat 

mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.1 Maka dari itu untuk 

memperlancar proses pendidikan diperlukan suatu wadah atau lembaga yang disebut 

sekolah. Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan 

fondamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.2

Dalam arti sederhana pendidikan juga sering diartikan usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya.  Berdasarkan definisi tentang pendidikan maka dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang sudah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dalam kehidupan dunia, sebab hanya dengan melalui proses 

pendidikan yang baik, maka manusia akan mampu meraih dan menguasai ilmu 

pengetahuan untuk bekal hidupnya. Dengan pendidikan seseorang akan dapat 

mengetahui apa-apa saja yang tidak diketahuinya. Sebagai firman Allah dalam surat 

Al- Alaq ayat (5) yang berbunyi:

                                                          
1 Hidayatulloh, Hubungan Model Pembelajaran Cooperative Script Dengan Model 

Pembelajaran Cooperative SQ3R Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar, (Jurnal
Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 3 No 2 Desember 2016), h. 323.

2 Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), Cet, 3, 
h.69.



2

          

Artinya: “ Dia mengajarkan  kepada manusia apa yang tidak diketahui.” 

(QS. Al’Alaq ayat 5)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk 

belajar agar apa yang tidak diketahui menjadi tahu, maka diperlukan proses belajar. 

Dengan demikian belajar adalah proses orang memperoleh berbagai pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Menurut Hilged, Suyono (dalam Nur Astriany), belajar 

adalah suatu proses dimana suatu prilaku muncul atau berubah karena adanya respon 

terhadap situasi. Terkait dengan ini Suyono dan Hariyanto mengemukakan belajar 

adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus yang berlangsung 

secara progresif dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, tingkah laku 

dan sikap, pemahaman keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-

aspek yang ada pada individu yang belajar dikarenakan adanya respon terhadap 

situasi.3 Respon itu sendiri merupakan reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan/tindakan. Situasi yaitu 

kondisi atau suasana dalam kegiatan belajar seperti, pikiran, perasaan dan lain-lain 

yang ditangkap dengan alat indra.

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah 

melalui kegiatan belajar. Sebagaimana dikemukakakn oleh UNESCO ada empat pilar 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh pendidik, yaitu learning to know, 
                                                          

3 Nur Astriany, “Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Melalui Penggunaan Mind Maap Siswa 
Kelas IV Sekolah Dasar Bekasi Utara,” (Jurnal Pendidikan Dasar, Vol 6 Edisi 1Mei 2016), h.181.
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learning to be, learning to life together, dan learning to do (Tim Pengembang 

MKDP). Kata hasil dalam bahasa Indonesia mengandung makna perolehan dari suatu 

usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil belajar peserta didik dapat dinyatakan 

dengan nilai atau raport sesuai dengan pendapat Suryadibrata yang menyatakan 

bahawa nilai raport merupakan rumusan terakhir dari guru mengenai kemajuan atau 

hasil belajar peserta didik dalam masa tertentu.4

Menurut Purwanto (dalam Milawati) hasil belajar adalah kemampuan yang 

dicapai, dikerjakan dan dilakukan. Hasil belajar adalah kemampuan yang dicapai 

siswa selama priode yang diberikan dan diukur dengan menggunakan tes yang telah 

di standarlisasikan, dalam kaitannya dengan hasil belajar. Selanjutnya menurut 

Sunaryo hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang meliputi kemampuan 

kognitif, efektif, dan psikomotorik.5

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hasil belajar merupakan 

suatu berubahan yang berupa tingkah laku, pengetahuan, dan sikap yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan proses kegiatan belajar dan hasil belajar, kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Kemampuan-kemampuan tersebut mencangkup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar juga dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang 

                                                          
4 Ariska Destia Putri, Syofnida Ifrianti, “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan 

Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatra Selatan”,
(Lampung : Jurnal Terampil Pendidikan dan Pendidikan Dasar, Vol 4 No 1 p-ISSN 2355-1925,e-ISSN 
2580-8915, Juni 2017),h.3.

5 Milawati, Siang Tandi Gonggo dan Najamudin Lagganing, “Meningkatkan Hasil Belajar 
Ipa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stand Pada Siswa Kelas IV SDN No. 1 Lende 
Kecamatan Sirenja”, (Jurnal Kreaktif Tadulako Online, Vol 4 No 8, ISSN 2354-614X),h.52.
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bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukan tingkat 

kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah, oleh 

karena itu pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui, penggunaan metode, strategi, model pembelajaran dan juga media 

pembelajaran yang relevan. Hal utama yang perlu diperhatikan guru sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah guru harus mengetahui karakter peserta 

didik yang akan diajarkan perlu diketahui bahwa kemampuan antara peserta didik 

dengan yang lainnnya itu berbeda beda, terlebih ketika menyampaikan materi 

pembelajaran yang membutuhkan pengamatan dan praktik langsung, seperti hal nya 

materi-materi dalam mata pelajaran IPA. 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang dekat dengan kehidupan 

sehari-hari, mulai dari membuka mata dipagi hari hingga beristirahat dimalam hari, 

oleh sebab itulah IPA merupakan salah satu mata pelajaran penting yang dibelajarkan 

di sekolah dasar hingga perguruan tinggi.6 Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 

tentang standar isi memberikan pengertian bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

                                                          
6 Siska Oktavera,”Pengaruh Media Pembelajaran dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Ipa Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”( Jurnal Pendidikan Dasar,Vol 6 2 Desember 2015) h.2.
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konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.7

Maka dari itu IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta 

isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang ada di alam, peristiwa dan 

genjala-gejala yang muncul di alam.

Menurut Cahyo (dalam Siska Oktavera) pada prinsipnya pembelajaran IPA 

bukan hanya menyampaikan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip atau penyampaian materi abstrak saja, akan tetapi 

pembelajaran IPA merupakan suatu proses penemuan pengetahuan, pembentukan 

sikap ilmiah, juga kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip IPA itu sendiri ke 

dalam kehidupan sehari-hari.8 Pada umumnya peserta didik pada usia sekolah dasar 

dalam memahami konsep-konsep IPA masih sangat memerlukan bentuk alternatif 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk memahami IPA, untuk itu diperlukan 

media pembelajaran visual yang lebih menarik dan mudah untuk dipelajari. Hal ini 

sangat membantu dalam belajar IPA yang relatif membutuhkan gambaran imajinasi 

tentang suatu, fungsi atau proses. 

Bertolak dari persoalan IPA di atas, terkadang terdapat adanya kekeliruan 

dalam penyampaian materi IPA dan sulitnya menyampaikan materi, karena IPA 

membutuhkan pemahaman yang nyata mengenai berbagai pristiwa dilingkungan 

sekitar atau masyarakat. Diantaranya dalam wawancara guru bidang studi IPA kelas 

                                                          
7 Novi Hartanto, Arief Hidayar, dan Fitro Nur Hakim, “Rancangan Bangun Media 

Pembelajaran Ipa Organ Pencernaan Berbasis Role Playing Game Untuk Kelas V SD”,(Jurnal 
Komputaki, Vol 1 No. 1,Februari 2016),h. 41.

8 Siska Oktavera, “Pengaruh Media Pembelajaran dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil 
Belajar Ipa Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”, (Jurnal Pendidikan Dasar,Vol 6 2 Desember 2015) h.2
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IV masih banyak peserta didik yang belum memahami pembelajaran IPA dampaknya 

pencapaian hasil belajar peserta didik menjadi rendah, dalam kegiatan pembelajaran 

guru masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional juga belum 

menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dalam pembelajaran.9

Adapun faktor lain yang membuat peserta didik belum memenuhi ketuntasan nilai

yaitu, (1) dari peserta didik itu sendiri, misalnya: peserta didik malas dalam 

mengulang materi yang sudah dijelaskan oleh guru di rumah ataupun di sekolah, pada 

saat kegiatan belajar tidak jarang siswa gaduh dan berbicara sendiri dengan temannya 

serta kurang memperhatikan pebelajaran dari guru dan kurangnya minat peserta didik 

dalam mempelajari pelajaran IPA, (2) faktor orang tua, faktor ini juga berhubungan 

erat oleh peserta didik karena perhatian dan motivasi orang tua dalam pelajaran IPA 

atau pun pelajaran yang lainnya juga sangat berperan untuk mendukung dalam 

ketercapaiannya hasil belajar. (3) faktor guru, guru dalam penyampaian materi atau 

cara pembelajaran di kelas mungkin sulit diterima oleh peserta didik, dan lebih sering 

menggunakan pembelajaran yang monoton.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dokumentasi awal atau prasurvey dalam 

pembelajaran IPA di MIN 5 Bandar Lampung dapat dilihat dari tabel data hasil  nilai

latihan peserta didik kelas IV mata pelajaran IPA  sebagai berikut: 

                                                          
9 Wawancara dengan Heru Fasta Wijaya, S.Pd, pada tanggal 05 Februari 2018 di MIN 5 

Bandar Lampung.
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Tabel 1
Nilai Hasil Belajar IPA kelas IV B Pra Survey

No Nama Siswa KKM Nilai Kriteria
1. Adelia Putri 75 80 Tuntas
2. Adnan Al Rizqi 75 75 Tuntas
3. Ahmad Rafi Jhurais 75 75 Tuntas
4. Alena Adinda Cesya 75 60 Belum Tuntas
5. Almira Hanifa Gayetri 75 65 Belum Tuntas
6. Annisa Septia Ramadhani 75 70 Belum Tuntas
7. Asma Nabila Filhaq 75 75 Tuntas
8. Azizah Efrilia 75 50 Belum Tuntas
9. Bagus Zada Parayoga 75 60 Belum Tuntas
10. Barlian Afghan Pasaribu 75 65 Belum Tuntas
11. Dava Ridwansyah,ST 75 70 Belum Tuntas
12. Davina Zahratul Sita 75 75 Tuntas
13. Dea Nur Lina 75 80 Tuntas
14. Devi Alica Putri 75 85 Tuntas
15. Fadel Ahmad 75 70 Belum Tuntas 
16. Fahma Zidni Albaqi 75 60 Belum Tuntas
17. Faramitha Nikeisha 75 70 Belum Tuntas
18. Firas Hermizar 75 70 Belum Tuntas
19. Firdaus Nugraha 75 70 Belum Tuntas
20. Hafiza Putri Darmawan 75 75 Tuntas
21. Isna Nidaul Jannah 75 60 Belum Tuntas
22. Izza Aurelia Asshafa 75 65 Belum Tuntas
23. Keysa Syafira Al Khumairoh 75 65 Belum Tuntas
24. M. Dzuwar Al -Ghifari Hasibuan 75 70 Belum Tuntas
25. M. Gesta Saputra 75 80 Tuntas
26. M. Syafiq Al- Ghifari 75 70 Tuntas
27. M.Rusydan Adha Keandre 75 55 Belum Tuntas
28. Maula Salsa Marzenta 75 60 Belum Tuntas
29. Muammar Firdaus 75 80 Tuntas
30. Muhammad Rafi Assiraj 75 65 Belum Tuntas
31. Muhammad Rhasya 75 85 Tuntas
32. Naufa Hasbiansyah Faiz 75 70 Belum Tuntas
33. Nur Wisnu Rifan Muzzaky 75 50 Belum Tuntas
34. Raja Chalid Manurung 75 70 Belum Tuntas
35. Ririn Dede Pardede 75 70 Belum Tuntas
36. Rizkina Ramadhani Zain 75 72 Belum Tuntas
37. Rizky Dwy Fany 75 74 Belum Tuntas
38. Sandrika Camelia Saharum 75 65 Belum Tuntas
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39. Sandy Rafif Aksar 75 80 Tuntas
40. Satria Yosa Fernando 75 70 Belum Tuntas
41. Sulthan Sandi Alfayyad 75 75 Tuntas
42. Tiara Mustika Ekanusia 75 75 Tuntas

Jumlah 2991
Rata-Rata 69,55

Siswa Yang Tuntas Belajar 15 35,71%
Siswa Yang Tidak Tuntas 27 64,29%
Sumber :Nilai Latihan kelas IV.B. MIN 5 Bandar Lampung TP.2017/2018

Berdasarkan KKM yang ditentukan MIN 5 Bandar Lampung untuk mata 

pelajaran IPA ≥ 75, menunjukan nilai rata-rata dan ketuntasan belajar peserta didik 

kelas IV  B yaitu sebesar 35,71% siswa. Ketuntasan belajar tersebut menunjukan 

hasil belajar yang masih rendah, yaitu siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 

75 sebanyak 27 siswa dan sisanya mendapat nilai ≥ 75 sebanyak 15 siswa. 

Sehingga ketuntasan belajar siswa kelas IV masih dibawah rata-rata pembelajaran 

IPA.

Berangkat dari problematika pembelajaran IPA di atas, maka untuk 

mengatasi masalah tersebut seorang pendidik dalam kegiatan belajar mengajar 

harus menggunakan model pembelajaran maupun media pembelajaran yang sesuai 

dengan apa yang ingin disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Maka 

dari itu peneliti ingin menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran

yang menarik, selain itu juga dapat menumbuhkan minat peserta didik, dan juga 

membangkitkan motivasi berprestasi.

Model pembelajaran merupakan konsepsi untuk mengajar suatu materi 

dalam mencapai tujuan tertentu, dalam model mencangkup strategi, pendekatan, 
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metode maupun teknik. Salah satu model pembelajaran adalah pembelajaran 

kelompok. Pembelajaran cooperative merupakan  suatu model pengajaran dimana 

siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan 

berbeda, dalam menyelesaikan tugas kelompok setiap angggota saling bekerja

sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.10 Maka dari itu 

pembelajaran kooperatif ini sangat berpengaruh dalam proses belajar peserta didik 

di kelas dan membantu peserta didik yang sulit berinteraksi dengan peserta didik 

yang lain atau berpartisipasi di dalam kegiatan belajar.

Selain model pembelajaran kooperatif ini, dalam pembelajaran IPA 

didasari oleh teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah filosofi 

pembelajaran yang dilandasi  premis bahwa dengan mereflesikan pengalaman, kita 

membangun, mengkonstruksi pengetahuan, memahaman kita tentang dunia tempat 

kita hidup.11

Menurut Lie (dalam Imamah), a contructivist view of learning “perceives 
students as active learnes who come to science lessons already holding ieas about 
natural phenomena, which they use to make sense of everday experinces. Learning 
science, therefore, in volves students in not only adopting (or developing) new 
ideas, but also in modifying of abandoning their pre-existing ones. Such a process 
is one which learnesactively make sense of the word by constructing meaning”. 
The maintenet here is that student come to science lessons with their own ideas 
about natural phenomenaand these ideas do influence their construction of 
meaning within the context of  provided experiences and information. There are 5-

                                                          
10 N. Imamah, “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalu Pembelajaran Kooperatif Berbasis 

Konstruktivisme di Padukan dengan Vidio Animasi Materi Sistem Kehidupan Tumbuhan”, (Jurnal 
Pendidikan IPA Indonesia, Vol, 1, 2012),h.32-36.

11 Suyono, Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2016) 
Cet,ke-6,h.105.
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phase contructivist model; 1) Orientation, 2)  Elicitation, 3) Restructuring of 
ideas, 4) Aplication of ideas, and 5) Review.12

Berdasarkan teori konstruktivisme ini peserta didik dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri dan juga peserta didik mempunyai kesempatan untuk 

berdiskusi dan saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan temannya, 

karena pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif tetapi secara aktif oleh 

struktur kognitif peserta didik.

Media pembelajaran juga sangat berperan penting dalam kegiatan 

pembelajaran juga alat alternatif dalam penyampaian materi. Karena hakikat media 

pembelajaran sebagai wahana untuk menyampaikan pesan atau informasi dari 

sumber pesan diteruskan pada penerima. Pesan atau bahan ajar yang disampaikan 

adalah materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau sejumlah 

kompetensi yang telah dirumuskan, sehingga dalam prosesnya memerlukan media 

sebagai subsistem pembelajaran.13 Maka dari itu penggunaan media dalam 

pembelajaran dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan, selain itu 

dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi 

materi pelajaran dengan dunia nyata, media sebaiknya ditempatkan pada konteks 

yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi.

                                                          
12 N. Imamah, “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalu Pembelajaran Kooperatif Berbasis 

Konstruktivisme di Padukan dengan Vidio Animasi Materi Sistem Kehidupan Tumbuhan”, (Jurnal 
Pendidikan IPA Indonesia, Vol, 1, 2012),h.32-36.

13 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2014), Cet ke-
5,h.170.
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Video animasi merupakan salah satu media pembelajaran berbasis 

teknologi yang menarik dan sangat inovasi bagi kalangan peserta didik, karena 

animasi merupakan suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik 

dan suara dalam suatu aktivitas. Neo & neo medefinisikan animasi adalah suatu 

teknologi yang dapat menjadikan gambar yang diam menjadi bergerak kelihatan 

seolah-olah gambar tersebut hidup, dapat bergerak, beraksi dan berkata.14

Khususnya mata pelajaran IPA bawasannya seringkali anak-anak hanya terpaku 

dengan sumber belajar seperti buku-buku sedangkan konsep IPA dapat dikemas 

semanarik mungkin dalam video animasi ini sehingga peserta didik lebih paham 

materi apa yang disampaikan oleh pendidik juga antusias peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran (KBM).

Bertolak dari permasalahan di atas maka peneliti bersama guru akan 

berkolaborasi untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul yaitu

“Peningkatan Hasil Belajar Ipa Melalui Pembelajaran Kooperatif Berbasis 

Konstruktivisme di Padukan Video Animasi pada Siswa Kelas IV MIN 5 Bandar 

Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas maka masalah 

yang dapat diidentifiksi adalah sebagai berikut :

                                                          
14 Munir, Multimedia konsep & Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alafabeta,2015),cet 

ke-3, h.18.
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1. Guru masih menggunakan proses pembelajaran yang monoton , dan belum 

menerapkan model kooperatif yang didasari teori belajar konstruktivisme

2. Peserta didik belum terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga materi 

yang diberikan menjadi sulit dipahami peserta didik.

3. Media pembelajaran IPA masih terbatas seperti hanya mengandalkan 

papan tulis, dan sumber belajar seperti buku cetak dan belum 

menggunakan media seperti video animasi edukasi. 

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah 

dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan guru masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional dalam proses pembelajaran 

sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini 

penelitian mengajukan solusi dengan penerapan model kooperatif berbasis 

konstruktivisme dipadukan dengan video animasi edukasi pada siswa kelas IV 

MIN 5 Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari pembahasan ini, yaitu “Apakah 

pembelajaran kooperatif berbasis konstruktivisme dipadukan video animasi 

edukasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

IPA  di MIN 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”?.
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Hasil 

Belajar IPA Melalui Pembelajaran Kooperatif Berbasis Konstruktivisme 

Dipadukan Video Animasi pada Siswa Kelas IV MIN 5 Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peserta Didik

Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif bebasis 

konstruktivisme dipadukan video animasi dapat meningkatkan 

hasil belajar, miningkatkan minat dan keaktifan siswa pada 

pembelajaran IPA. Peserta Didik berani bertanya dan mau 

membelajarkan kepada temannya mengenai pengetahuan yang 

disukainya.

b. Bagi Pendidik/ Guru

Mendorong dan memotivasi Pendidik untuk senantiasa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis 

konstruktivisme juga menggunakan media yaitu video animasi 

yang sesuai materi yang akan disampaikan saat melaksanakan 

proses pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Memberikan masukan kepada sekolah dalam meningkatkan  

keaktifan dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan  
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model, strategi, media pembelajaran inovatif, kreatif, dan beragam 

khususnya dalam pembelajaran IPA.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Model Pembelajaran

Suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain.1

Model pembelajaran ini juga mencangkup strategi, pendekataan metode 

maupun teknik. Salah satu model pembelajaran adalah pembelajaran 

kelompok.2 Maka dari itu peranan model mengajar sebagai alat untuk 

menciptakan proses belajar dan mengajar yang sesuai dalam pembelajaran.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran di dalam kelas yang terencana dan tersusun agar tercapainya 

suatu tujuan pembelajaran.

                                                          
1 Rusman, Model- Model Pembelajaran, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) Cet. 6, h.133.
2 N.Imamah, Peningkatan Hasil Belajar Ipaa Melalui Pembelajaran Kooperatif Berbarbasis 

Kontruktivisme di Padukan Vidio Animasi, (Jurnal Pendidikan Ipa Indonesia, 1:1, Jawa Tengah:  April 
2012),h.32-36.
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b. Macam - Macam Model Pembelajaran

Terdapat beberapa macam model pembelajaran yang dapat digunakan 

guru antara lain, model pembelajaran kontekstual (contextual teacing and 

learning), model pembelajaran kooperatif (cooperative learning), model 

pembelajaran berbasis masalah (PBM), model pembelajaran tematik, 

model pembelajaran berbasis komputer, model PAIKEM, model 

pembelajaran berbasis Web (e-larning), model pembelajaran mandiri.3

Berdasarkan macam– macam model pembelajaran diatas maka peneliti 

menetapkan model pembelajaran Kooperatif (cooperative) yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas.

c. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Cooperative berasal dari kata cooperate yang artinya bekerja sama, 

bantuan-membantu,gotong royong sedangkan kata dari cooperation yang 

memiliki arti kerjasama, koperasi persekutuan. Menurut A’La (dalam 

Hidayatulloh) model pembelajaran cooperative merupakan model belajar 

dimana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan 

bagian- bagian dari materi yang dipelajarinya dalam ruangan kelas.4

Menurut Jahnson, B. Santoso (dalam M Nafiur Rofiq) Cooperative 

Learning adalah kegiatan belajar mengajar yang optimal, baik pengalaman 

                                                          
3 Rusman, Op.Cit. h. 147
4 Hidayatulloh, Hubungan Model Pembelajaran Cooperative Script dengan Model 

Pembelajaran Cooperative SQ3R Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah 
Dasar,(Lampung: Jurnal Terampi Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 3 2 Desember 2016), h 
.326-327.
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individu maupun kelompok. Sedangkan Nurhadi mengartikan Cooperative 

Learning sebagai pembelajaran yang secara sadar dan sengaja 

mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari 

ketersinggungan dan kesalahpahaman dan dapat menimbulkan 

permasalahan. Selajutnya menurut Walhasil Cooperative Learning adalah 

metode pembelajaran yang didasarkan atas kerja kelompok yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan khusus.5 Pada sisi lain pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem 

pengelompokan/ tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, rasa tau 

suku yang berbeda (heterogen).6 Pembelajaran kooperatif ini menekankan 

bahwa upaya peningkatan kemampuan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik melalui kegiatan berdiskusi dalam kelompok sehingga antar 

peserta didik dapat saling bertukar pikiran maupun pengalaman.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa,

pembelajaran cooperative merupakan suatu metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru juga mewadahi peserta didik dalam bekerja sama 

dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Maka dari itu 

menggunakan metode Cooperative Learning pembelajaran akan menjadi

efektif juga efisien.

                                                          
5 M Nafiur Rofiq, Pembelajaran Kooperatif ( Cooperative Learning) Dalam Pengajaran 

Pendidikan Agama Islam, (Jurnal Falsifa. Vol 1 No 1 Maret 2010) ,h.3.
6 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, ( Jakarta: Kencana, 2013) ,Cet-10,h.242.
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d. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif

1) Pembelajaran Secara Tim

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim 

harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus 

saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2) Didasarkan pada Menejemen Kooperatif

Menejemen mempunyai tiga fungsi yaitu: (a) fungsi menejemen 

sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukan bahwa kooperatif 

dilaksanakan sesuai perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran 

yang sudah ditentukan. (b) fungsi menejemen sebagai organisasi, 

menunjukan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perancanaan 

yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. (c) 

fungsi menejemen sebagai control, menunjukan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik 

melalui bentuk tes maupun nontes.

3) Kemauan untuk Bekerja Sama

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan

secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerja sama 

perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama 
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yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang 

optimal.

4) Keterampilan Bekerja Sama

Kemampuan bekerja sama itu dipraktikan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara kelompok. Dengan demikian, siswa 

perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.7

Pada dasarnya karakteristik model pembelajaran mempunyai 

karakter-karakter tersendiri, begitupun dengan karakteristik model 

pembelajaran kooperatif diatas dapat disimpulkan bahwa,

pembelajaran ini mempunyai karakter seperti kemauan untuk 

bekerjasama sama dan keterampilan dalam kelompoknya, karena 

setiap tim/ kelompok wajib mengerjakan apa yang diinginkan setiap 

kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan begitupun keterampilan 

yaitu suatu hal yang dimiliki setiap individu untuk menunjang 

ketercapaian setiap kelompok. 

e. Prinsip- prinsip Pembelajaran Kooperatif

Terdapat empat prinsip dasar pembelajaran kooperatif, yaitu:

1) Prinsip Ketergantungan Positif (Positive Interdependence)

                                                          
7 Rusman, Op.Cit. h. 202-208
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Ketergantungan positif artinya, tugas kelompok tidak mungkinbisa 

diselesaikan mana kala ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan 

tugasnya, dan semua ini memerlukan kerja sama yang baik dari 

masing- masing anggota kelompok.

2) Tanggung Jawab Perseorangan (Individual Accountability)

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh 

karena itu keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, 

maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai 

dengan tugasnya.

3) Interaksi Tatap Muka (Face to Face Promotion Interaction)

Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas 

kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling 

memberikan informasi dan saling membelajarkan.

4) Partisipasi dan Komunikasi (Participation Communication)

Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu 

dibekali dengan kemampuan-kemampuan berkomunikasi. Misalnya, 

cara menyatakan ketidak setujuan atau cara menyanggah pendapat 

orang lain secara santun, tidak mempojokkan, cara menyampaikan 

gagasan dan ide-ide yang dianggapnya baik dan berguna.

Menurut uraian tentang prinsip pembelajaran kooperatif di atas 

peneliti memahami bahwa setiap prinsip pembelajaran satu sama lain 
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saling berkaitan, jika salah satu prinsip dalam kooperatif ini tidak 

sesuai dengan apa yang dikerjakan atau tidak lakukan maka kurang 

nya ketercapaian hasil yang maksimal.

f. Prosedur Pembelajaran Kooperatif

Terdiri dari empat tahapan yaitu:

1) Tahap penjelasan

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses pencapaian pokok-

pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. 

Tujuan utama dari tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap 

pokok materi pelajaran.

2) Belajar dalam Kelompok

Pengelompokan dalam kooperatif bersifat heterogen, artinya 

kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap 

anggotanya, baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosial-

ekonomi, dan etnik serta perbedaan kemampuan akademik.

3) Penilaian

Penilaian dalam kooperatif dilakukan dengan tes atau kuis. Tes 

atau kuis dilakukan baik secar individual maupun secara 

kelompok. Tes individual nantinya akan memberikan informasi 

kemampuan setiap siswa dan tes kelompok. Hasil akhir setiap 

siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap 
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kelompok memiliki nilai sama dengan kelompoknya. Hal ini 

disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompok 

yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota kelompok.

4) Pengakuan Tim

Pengakuan tim (tim recognition) dalah penetapan tim yang 

dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk 

kemudian diberikan penghargaan atau hadiah.8

Suatu motode pembelajaran selalu berkaitan dengan prosedur 

atau aturan pelaksaannya, dari beberapa prosedur di atas maka 

metode pembelajaran dapat berjalan secara maksimal dengan 

perbacuan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

g. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif

Belajar kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan belajar 

kooperatif menurut Hill & Hill adalah,(1) meningkatkan prestasi 

siswa,(2)memperdalam pemahaman siswa,(3) menyenangkan siswa,(4) 

mengembangkan sikap kepemimpinan, (5) menembangkan positif siswa, 

(6) mengembangkan sikap menghargai diri sendiri, (7) membuat belanjan 

secara inklusif,(8) mengembangkan rasa saling memiliki, dan (9) 

mengembangkan keterampilan untuk masa depan.

Selain mempunyai kelebihan, belajar kooperatif juga mempunyai 

beberapa kelemahan. Menurut Dess beberapa kelemahan belajar 
                                                          

8 Wina Sanjaya, Op.Cit. h. 246-250
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kooperatif adalah (1) membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga 

sulit mencapai  target kurikulum, (2) membutuhkan waktu yang lama 

untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi 

kooperatif, (3) membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak 

semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi kooperatif,(4) 

menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama.9

Dari beberapa kelebihan dan kekurangan metode kooperatif diatas, 

maka kelebihan metode tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran 

yang akan menjadi lebih baik lagi, begitupun dengan kekurangannya dapat 

diperbaiki agar setiap kekurangan tersebut kedepannya atau masa yang 

akan dapat berjalan secara maksimal.

2. Pendekatan Konstruktimisme

a. Pengertian Pendekatan Konstruktivisme

Sering kali konsep ini dianggap perkembangan dari konsep 

kognitivisme sehingga banyak sumber yang menganggap hanya ada dua 

varian pokok teori perkembangan atau teori psikologi yang mempengaruhi 

teori belajar, yaitu behaviorisme dan kontruktivisme. Kontruktivisme 

adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan 

merefleksikan pengalaman, kita membangun mengonstruksi pengetahuan 

pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Istilah konstruktivisme 

                                                          
9 M Nafiur Rofiq, Pembelajaran Kooperatif ( Cooperative Learning) Dalam Pengajaran 

Pendidikan Agama Islam, (Jurnal Falsifa. Vol 1 No 1 Maret 2010) h.9-10.
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sendiri sebenarnya sudah dapat dilacak dalam karya Bartlett, kemudian 

juga Mark Baldwin yang secara lebih rinci diperdalam oleh Jean Piaget, 

kemudian konsep Piaget ini disebarluskan di Amerika Utara oleh Ernst 

von Glasersfeld.

Kontruktivisme melandasi pemikirannya bahwa pengetahuan bukanlah 

sesuatu yang givent dari alam karena hasil kontak manusia dengan alam, 

tetapi pengetahuan merupakan hasil konstruksi (bentukan) aktif manusia 

itu sendiri. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas). 

Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. 

Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif 

kenyataan melalui kegiatan seseorang. Ia membentuk skema, kategori, 

konsep dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan 

(Bettencourt dalam Suparno).10  

Contuctivism is acombination of ideal behavior and cognitive. It 
describes how students understand the materials and also how teacher 
can deliver the material effectively. Contructivism as aneducational 
theory requires teachers to consider what students know and allows
students to develop theirknowledge into practice (Amineh & Als). 
Contrutivism present an alternative paradigm agains objectivism in a way 
that investigation depends on how risk is built and handled in particular 
historical, sociocultural and political context (Chipangura & Waldtm).11

                                                          
10 Suyono,Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016) Cet ke-6.h.104-105.
11 Yustina, Kapsin, The Implementation Of Contructivism-Based Student Worksheet Within 

The Theme ‘The Prevention Of Land And Forest Fire’ In Science Education For Seventh Graders In 
Riau, (Jurnal Pendidikan Ipa Vol 2 2017),h.298-305.
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Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa konstruktivime 

adalah suatu landasan teori yang berkaitan dengan pembelajaran dan 

menggambarkan bagaimana peserta didik memahami materi dan juga 

bagaimana guru dapat memberikan materi secara efektif, karena suatu 

ilmu pendidikan bukan hanya mestrasfer ilmu dari guru ke peserta didik 

tapi peserta diidk dapat mengkonstruk ilmunya sendiri dari pengalaman 

sebelumnya yang mereka dapatkan.

b. Teori Belajar Konstruktivisme

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan. Berikut ini, beberapa definisi teori 

kontruktivisme dari beberapa ahli :

1) Jean Peaget menegaskan bahwa belajar akan lebih berhasil apabila 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. 

Dengan pemahamana tersebut makan sangat penting untuk 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan 

eksperimen bersama kelompok teman-temannya dan dibantu oleh 

pertanyaan tilitikan dari pendidik.12

2) Lev Vygotsky berkata dua konsep penting dalam teori Vygotsky yaitu, 

a) Zone of Proxsimal Devlopment (ZPD), kemampuan pemecahan 

masalah dibawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama 

                                                          
12 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer,( Ircisod, 2017), 

Cet.ke-1,h.322.
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dengan teman sejawat yang lebih mampu, dan b) Scaffolding, 

pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan 

kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar setelah ia dapat melakukannya.

3) John Dewey bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat 

siswa sendiri dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi 

bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Belajar 

harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa 

(SCL=Student Centered Learing) dalam konteks pengalaman social.

Berdasarkan uraian diatas maka pengetahuan adalah bentukan 

(Kontruksi) si-belajar sendiri dan menekankan perkembangan konsep 

juga pengertian yang mendalam pengertahuan sebagai kontruksi aktif 

yang dibuat peserta didik. konstruktivisme yang selalu dikaitkan 

dengan pembelajaran kooperatif juga membantu siswa 

menginternalisasi dan mentrasformasi informasi baru.

c. Model-Model Pendekatan Konstruktivisme

Gunter et.al mendefinisikan an instructional model is a step by 

step procedure that leads to specific learning outcomes. Joyce & Weil 

mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 
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digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran.13 Maka dari 

itu model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mecapai tujuan pembelajaran.

Berikut diberikan lima contoh model pembelajaran yang memiliki 

kecenderungan berlandaskan paradigma konstruktivisme, yaitu:

1) Model Pembelajaran Reasoning and Problem Solving

Problem solving adalah upaya individu atau kelompok untuk 

menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka 

memenuhi tuntutan situasi yang tak lumrah (Krulik & Rudnick). 

Maka dari itu aktifitas problem solving diawali dengan konfrontasi 

dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh sesuai dengan 

kondisi masalah.

2) Model Pembelajaran Problem-based Instruction

Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang 

berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi 

keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah autentik 

(Arends et,al.)

                                                          
13 Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi,( Depok: PT Persada Rosdakarya,2013),Cet.ke-3,h.38.
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3) Model Pembelajaran Perubahan Konseptul

Pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sesungguhnya 

berasal dari pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari 

interaksinya dengan lingkungan. Sementara pengetahuan baru 

dapat bersumber dari investigasi di sekolah yang keduanya bisa 

konflik, kongruen, atau masing-masing berdiri sendiri.

4) Model Pembelajaran Group Investigation

Ide model pembelajaran group investigation bermula dari 

perpsektif filosofis terhadap konsep belaja, untuk dapat belajar 

seseorang harus memiliki pasangan atau teman.

5) Model Pembelajaran Inquiri

Inquiri berasal dari kata bahasa inggris inquiry yang dapat 

diartikan sebgai proses bertanya dan mencari tahu jawaban 

terhadap pertanyaanilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah 

adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan 

penyelidikan terhadaap objek pertanyaan.14

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa model-

model konstruktivisme merupaka suatu model pembelajaran yang 

inovatif juga peserta didik berperan penting dalam kelangsungan 

belajar dikelas sedangkan guru hanya menjadi fasilitator.

                                                          
14 Ibid.,h.39-40
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d. Ciri-Ciri Pendekatan Konstruktivisme

Berikut ini merupakan ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme 

menurut Driver dan Oldham (dalam Hikmah Uswatun Ummi):

a. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangakn 
motivasi dalam memepelajari suatu topik dan memberikan kesempatan 
melakukan observasi.

b. Elisitasi, yaitu mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi 
menulis, membuat poster dan lain-lain.

c. Resturuksisasi Aide, yaitu klasifikasi ide baru dalam berbagai situasi, 
yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan 
pada berbagai macam situasi.

d. Review, yaitu mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu 
direvisidengan menambahkan atau mengubah.

Menurut beberapa Literatur ciri-ciri konstruktivisme yaitu:

a. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan 
yang telah ada sebelumnya.

b. Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia.
c. Belajar merupakan proses yang aktif dimana makana dikembangkan 

berdasarkan pengalaman
d. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundngan (negosiasi) makna 

melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam 
berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain.

e. Belajar harus disituasikan dalam latar (setting) yang realistic, penilaian 
harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang 
terpisah. (Yuleilawati).15

Dari beberapa definisi tentang ciri-ciri konstruktivisme diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa ciri konstruktivisme itu sendiri yaitu proses 

belajar peserta didik untuk mengembangkan  motivasi dalam mempelajari 

                                                          
15 Hikmah Uswatun Ummi, Indrya Mulyaningsih, Penerapan Teori Konstruktivtik Pada 

Pembelajaran Bahasa Arab Di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (Jurnal Indonesia Language Education 
and Literature,Vol.1 No.2,2016),h.43-44.
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suatu topik dan memberikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan 

gagasan/ ide dan diaplikasikan pada berbagai situasi.

e. Karakteristik Pendekatan Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme membantu peserta didik 

menginternalisasasi dan mentransformasi baru. Perbedaan karakteristik 

antara pembelajaran tradisional (Behavioristik) dengan pembelajaran 

konstruktivisme, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perbedaan karakteristik antara pembelajaran tradisonal dengan

pendekatan konstruktivisme
No. Pembelajaran Tradisional Pembelajaran Konstruktivisme
1. Kurikulum disajikan dari bagian-

bagian menuju keseluruhan 
dengan menekankan pada 
keterampilan-keterampilan dasar.

Kurikulum disajikan mulai dari 
keseluruhan menuju kebagian-
bagian, dan lebih mendekatkan 
pada konsep-konsep yang lebih 
luas

2. Pembelajaran sangat taat pada 
kurikulum yang telah ditetapkan.

Pembelajaran lebih menghargai 
pada permunculn pertanyaan ide-
ide siswa.

3. Kegiatan kurikuler lebih banyak 
mengandalkan pada buku teks 
dan buku kerja.

Kegiatan kurikuler lebih banyak 
mengandalkan pada sumber-
sumber data primer dan 
manipulasi bahan

4. Siswa dipandang sebagai: 
“kertas kosong”yang dapat 
digoresi informasi oleh guru, dan 
guru-guru pada umumnya 
menggunakan cara didaktik 
dalam menyampaikan informasi
kepada siswa

Siswa dipandang sebagai pemikir 
yang dapat memunculkan teori-
teori tentang dirinya.
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5. Penilaian hasil belajar atau 
pengetahuan siswa dipandang 
sebagai bagian dari 
pembelajaran, dan biasanya 
dilakukan pada akhir 
pembelajaran dengan cara testing

Pengukuran proses dan hasil 
belajar siswa terjalin didalam 
kesatuan kegiatan pembelajaran, 
dengan cara guru mengamati hal-
hal yang sedang dilakukan siswa, 
serta melalui tugas-tugas 
pekerjaan.

6. Siswa-siswa biasanya bekerja 
sendiri-sendiri, tanpa da grup 
proses dalam belajar.

Siswa-siswi banyak belajar dan 
bekerja di dalam grup proses.

f. Langkah-langkah Penerapan Pendekatan Konstruktivisme

Langkah-langkah penerapan pendekatan kosntruktivisne yaitu sebagai 

berikut:

1) Apersepsi

Dalam tahap ini, siswa didorong untuk mengungkapkan pengetahuan 

awal tentang konsep yang akan dibahas. Disini guru dapat 

memberikan pertanyaan-pertanyaan problematika tentang fenomena 

yang sering ditemui sehari-hari dengan mengaitkan konsep yang akan 

dibahas dan siswa di beri kesempatan untuk mengkomunikasikan, 

mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep itu.

2) Eksplorasi 

Ditahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan 

menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan 

penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang 
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pendidik serta secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok 

lain.

3) Diskusi dan Penjelasan Konsep

Saat siswa memberi penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil 

observasinya ditambah dengan penguatan pendidik, maka siswa 

membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari.

4) Pengembangan dan Aplikasi

Guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui 

kegiatan atau permunculan dan pemecahan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan isu-isu dilingkungannya.16

Berdasarkan langkah-langkah konstruktivisme diatas maka seorang 

pendidik harus dapat memahami apa saja yang akan dikerjakan demi 

tercapainya kegiatan didalam kelas.

3. Hasil Belajar

a. Pengertian Belajar

Menurut Ernest R. Hilgard, belajar merupakan proses perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang 

keadaanya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya.17

                                                          
16 Tri Sumi Hapsari, Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivisme untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA,(Jurnal Pendidiikan Penabur, No.16, Tahun ke-10, Juni 2011, ISSN : 1412-
2588),h.37.

17 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar,( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet.ke-2,h.17.
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Sedangkan menurut R. Gagne belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana suatu organisme berubah prilakunya sebagai akibat 

pengalaman.18

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perubahan 

tingkah laku sebagai akibat pengalaman

b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan 

kata lain pembelajaran adalah penyederhana dari kata belajar dan mengajar 

(BM), proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar 

(KBM).19 Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor 

eksternal agar terjadi proses belajar pada diri individu yang belajar. Hakikat 

pembelajaran secara umum dilukiskan Gagne dan Briggs adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Pembelajaran mengandung makna setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu individu mempelajari sesuatu kecakapan tertentu.

Menurut Gagne, Briggs dan Wagne pengertian pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada peserta didik.20 Sedangkan menurut wenger mengatakan bahwa 

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

2016), Cet Ke-4. h. 183.
19 Ibid. h. 19.
20 Karwono, Heni Mularsih, Op.Cit. h.20.
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pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang 

ketika ia tidak melakukan aktivitas lain.21 Berdasarkan beberapa definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar yang 

dilakukan guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri peserta didik yang belajar.

c. Hasil Belajar

Kata hasil dalam bahasa Indonesia mengandung makna perolehan dari 

suatu usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil belajar peserta didik 

dapat dinyatakan dengan nilai atau raport sesuai dengan pendapat 

Suryadibrata dalam jurnal yang menyatakn bahwa nilai raport merupakan 

rumusan terakhir dari guru mengenai kemajuan atau hasil belajar peserta 

didik dalam masa tertentu.22

Hasil belajar yaitu perubahan – perubahan yang terjdi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil 

dari kegiatan belajar. Menurut Nawawi dalam K.Brahim, menyatakan bahwa 

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.23

                                                          
21 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu Metodis dan 

Pragmatis, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 2.
22 Ariska Destia Putri, Syofnidah Ifrianti, Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan 

Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatra Selatan,
(Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 4 1 Juni 2017),h.3.

23 Ahmad Susanto, Op.Cit. h.5.
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Menurut Benyamin Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai 

melalui tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotoris. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tinggkat tinggi.

2) Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi.

3) Ranah Psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris 

yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerak keterampilan 

kompleks, dan gerak ekspresif dan interpretatif. 

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar yakni: (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan 

cita-cita. Masing-masih jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gegne membagi lima kategori 
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hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) 

strategi kognitif, (d) sikap dan (e) keterampilan motoris. 

Bloom membagi tingkat atau tipe hasil belajar yang termasuk aspek 

kognitif menjadi 6 yaitu:

1) Pengetahuan hafalan

Yang dimaksud pengetahuan hafalan yaitu tingkat kemampuan yang 

hanya meminta responden untuk mengenal atau mengetahui adanya 

konsep, fakta, atau istilah-istilah tanpa harus mengerti, atau dapat 

menilai, atau dapat menggunakannya. Dalam hal ini responden hanya 

dituntut untuk menyebutkan kembali atau menghafal saja.

2) Pemahaman 

Yang dimaksud pemahaman adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, 

serta fakta yang diketahuinya.

3) Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret atau 

situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau 

petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru disebut 

aplikasi.



36

4) Analisis

Analisis adalah usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian sehingga jelas hirerarkinya dan susunannya. 

Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan 

kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya.

5) Sintesis

Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam 

bentuk menyeluruh. Berpikir berdasarkan pengetahuan hafalan, 

berpikir pengalaman, berpikir aplikasi, dan berpikir analisis dapat 

dipandang sebagai berpikir konvergen yang satu tingkat lebih rendah 

dari pada berpikir devergen. Dalam berpikir konvergen, pemecahan 

atau jawabannya akan sudah diketahui berdasarkan yang sudah 

dikenalnya. Berpikir sintesis adalah berpikir diveregen. Dalam 

berpikir diveregen pemecahan atau jawabannya belum dapat 

dipastikan.

6) Evaluasi

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, 

metode, materil dan lain-lain.24

                                                          
24 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), Cet. Ke 17, h. 22-28.
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Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan untuk 

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian 

pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. 

Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan 

kegiatan ilmiah yang dapat ditetapkan pada berbagai bidang termasuk 

pendidikan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan yang dialami siswa setelah melakukan proses 

belajar mengajar. Perubahan disebabkan karena dia mencapai penguasaan 

atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Hasil 

belajar yang diamati pada penelitian ini difokuskan pada ranah kognitif.

d. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar. Menurut Dalyono 

berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri 

orang yang belajar (internal) meliputi kesehatan, intelegensi dan bakat, 

minat dan motivasi, dan cara belajar. Serta ada pula yang dari luar dirinya 
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(eksternal) meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan 

lingkungan sekitar.25

Syah (dalam Ariska Destia Putri) mengemukakan, faktor -faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1) Faktor internal ( faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan 
rohani siswa.

2) Faktor eksternal (faktor dari luar dari diri siswa), yakni kondisi 
dilingkungan sekitar siswa.

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learnig), yakni upaya belajar 
siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 
melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.26

Dalam proses hasil belajar pada sisi lain juga jelas terdapat masalah 

atau faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut 

yang terdiri dari:

1) Faktor Internal (Faktor dari dalam diri peserta didik) 

a) Aspek Fisiologis (yang bersifat jasmani)

Kondisi umum jasmaniah dan tonus (tenaga otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ – organ tubuh dan sendi – sendi, 

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik, seperti 

tingkat kesehatan indra pendengaran dan indra penglihatan, juga 

sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menyerap 

informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas.

                                                          
25 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 55.
26 Ariska Destia Putri, Syofnidah Ifrianti Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan 

Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatra Selatan,
(Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 4 1 Juni 2017) ,h. 4. 
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b) Aspek Psikologis (yang bersifat rohaniah)

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas perolehan belajar peserta didik. Namun, 

diantara faktor – faktor rohaniah peserta didik pada umumnya 

dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: tingkat 

kecerdasan/ intelegensi pada peserta didik, perhatian, bakat peserta 

didik, minat peserta didik, motif, kematangan, kesiapan.  

2) Faktor Eksternal (faktor dari luar peserta didik)

a) Faktor keluarga meliputi: 

(1) Cara orang tua mendidik

(2) Relasi antara anggota keluarga

(3) Suasana rumah

(4) Keadaan ekonomi keluarga

(5) Latar belakang kebudayaan

b) Faktor sekolah, meliputi

(1) Guru

(2) Metode mengajar

(3) Kurikulum, kurikulum yang tidak baik berpengaruh tidak baik 

terhadap belajar peserta didik

(4) Relasi peserta didik dengan peserta didik lainnya

(5) Disiplin sekolah 
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(6) Alat pelajaran

(7) Waktu sekolah

c) Faktor masyarakat, meliputi:

(1) Kegiatan peserta didik dalam masyarakat

(2) Massa media

(3) Teman bergaul

(4) Bentuk kehidupan masyarakat.27

Adapun faktor – faktor di atas sangat berpengaruh dalam hasil 

peserta didik. Peserta didik yang mengalami masalah dalam belajar harus 

segera ditangani agar tidak berpengaruh dalam perkembangan hasil 

belajarnya.

4. Mata Pelajaran IPA ( Ilmu Pengetahuan Alam)

a. Pengertian IPA

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

jenjang sekolah dasar.28 Menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang 

Standar isi tentang pengertian bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

                                                          
27 Rohmalina Wahab, Op. Cit. h. 24-31.
28 Ahmad Susanto, Op.Cit. h.165.
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konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari sendiri dan alam sekitar, lebih lanjut dalam 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa IPA 

adalah suatu mata pelajaran yang mempelajari tentang berbagai ilmu dan 

teori tentang alam maupun kehidupan makhluk hidup. IPA pun diajarkan 

mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

b. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar

Pembelajaran IPA di sekolah sebaiknya:

(1) Memberikan pengalaman pada peserta didik sehingga mereka 

kompeten melakukan pengukuran berbagai besaran fisis.

(2) Menanamkan pada peserta didik pentingnya pengamatan empiris 

dalam menguji suatu pernyataan ilmiah (hipotesis).

(3) Latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan belajar 

matematika, yaitu sebagai penerapan matematika pada masalah-

masalah nyata yang berkaitan dengan peristiwa alam

(4) Memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan kreatif dalam 

kegiatan perancangan dan pembuatan alat-alat sederhana maupun 
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penjelasan bebagai gejala dan keamphan IPA dalam menjawab 

berbagai masalah.29

Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada tahap perkembangan 

kognitif yang berbeda dengan siswa sekolah pada jenjang berikutnya. 

Dalam teori perkembangan intelektual yang dikembangkan piaget, 

siswa SD sebagian besar berada pada tahap oprasi konkrit. Oleh 

karena itu pembelajaran di SD khusus nya mata pelajaran IPA sedapat 

mungkin dimulai dengan menyajikan masalah konkrit atau realistik 

sehingga dapat dibayangkan oleh peserta didik.

c. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar

Pembelajaran sains di sekolah dasardikenal dengan pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA). Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep 

yang masih terpadu, karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti 

mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika.

Adapun tujuan pembelajaran sains disekolah dasar dalam Badan Nasional 

Pendiidkan ( BSNP), dimaksudkan untuk:

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-
Nya.

2) Mengembangakan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehai-hari.

                                                          
29 Novi Hartanto, Arief Hidayat, dan Fitro Nur Hakim, Rancangan Bangunan Media 

Pembelajaran IPA Organ Pencernaan Berbasis Role Playing Game Untuk Kelas V SD, (Jurnal 
Komputaki, Vol 2 1 Februari 2016),h. 41-42.
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3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 
adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA,lingkungan, 
teknologi, dan masyarakat.

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 
memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 
menjaga, dan melestarikan lingkungan alam.

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 
keteraturan sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 
sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.30

Berdsarkan uraian diatas tujuan akhir pembelajaran IPA di SD 

yaitu diharapkan siswa terampil dan dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

seperti seorang ilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi untuk 

menuju tahap keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah 

benar yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa.

d. Ruang Lingkup IPA

Ruang lingkup bahan kajian di SD/MI meliputi aspek-aspek berikut:

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu, manusia, hewan 

tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan.

2) Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair padat 

dan gas.

3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana.

4) Bumi dan alam sekitar meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya (Mulyasa).
                                                          

30 Ahmad Susanto, Op.Cit. h. 171.
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Adapun ruang lingkup IPA yang telah difirmankan oleh Allah Swt 

dalam Al-Qur’an yaitu:

            

        

           

"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Dia 
menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan 
menundukan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut 
waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Pengampun.” [QS. Az. Zumar (39) ayat 5].
  

                  

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari 
dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis 

edarnya.”[QS. Al-Anbiya (21) ayat 33].31

Kedua ayat diatas dan serta masi banyak ayat yang lain, 

menjelaskan bahwa malam dan siang telah diatur waktunya dengan 

pasti. Bahwa bumi tidak diam namun bergerak pada porosnya, serta 

menyebutkan bahwa bumi dan bulan memiliki orbit. Sehubungan 

dengan mata pelajaran IPA bumi bergerak dengan dua cara, rotasi 

dan revolusi. Bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke timur 

                                                          
31  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Jakarta: Sahabat,2013),hal,458 & 

324.
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dalam priode 24 jam. Gerakan ini disebut dengan rotasi bumi, dan 

menyebabkan terjadinya siang dan malam. 

Powler dalam Usman mengemukakan IPA merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis 

yang tersusun secara, berlaku umum yang berupa kumpulan dari 

hasil observasi dan eksperimen/sistematis. Sedangkan Usman 

Samatowa IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan tentang 

alam, gejala-gejalanya yang diperoleh dan disusun secara teratur, 

yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, 

penyusun teori, serta eksperimentasi dan observasi.32 Maka dari itu 

dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ipa tidak hanya membahas 

tumbuhan atau hewan tetapi membahas semua gejala-gejala, kedian-

kejadian didalam alam semesta ini.

e. Hakikat IPA

Chiappetta dalam prasetyo mengutarakan bahwa hakikat sains adalah 

sebagai a way of thinking (cara berpikir), a way of investigatin (cara 

penyelidikan), dan a body of knowledge (sekumpulan pengetahuan). 

Sebagai cara berpikir, sains merupakan aktivitas mental (berpikir) orang-

orang yang bergelut dalam bidang yang dikaji. Menurut Hungerford, Volk 

& Ramsey sains adalah, 1) proses memperoleh informasi melalui metode 

                                                          
32 Nur Astriany, Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Melalui Penggunaan MIND MAP Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar Bekasi Utara, Jurnal: Pendidikan Dasar, Vol 6 (1 Mei 2016)hal.183.
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empiris (empirical method); 2) informasi yang diperoleh melalui 

penyelidikan yang telah ditata secara logis dan sistematis, dan 3) suatu 

kombinasi proses berpikir kritis yang menghasilkan informasi yang dapat 

dipercaya dan valid. 

Menurut Bambang Sumintono terdapat tiga focus utama pembelajaran 

sains di sekolah, yaitu dapat berbentuk, 1) produk dari sains, yaitu belajar 

berbagai pengetahuan ilmiah yang dianggap penting untuk diketahui siswa 

(hard skills); 2) sains sebagai proses, yang berkonsentrasi pada sains 

sebagai metode pemecahan masalah untuk menggembangkan keahlian 

siswa dalam memecahkan masalah untuk mengembangkan  keahlian siswa 

dalam memecahkan masalah (hard skilss dan soft skills); 3) pendekatan 

sikap dan nilai ilmiah serta kemahiran insaniah  (soft skills).33

Berdasarkan uraian diatas tentang hakikat ipa yaitu pada dasarnya ipa 

dipandang sebagai proses dan produk, dikatakan sebagai proses karena di 

dalamnya diperlukan adanya suatu proses atau cara-cara tertentu yang 

bersifat analistis, cermat dan lengkap, serta mengubungkannya dengan 

gejala alam yang satu dengan yang laiinya sehingga membentuk suatu 

kesimpulan.

                                                          
33 Siti Fatonah, Zuhdan K.Prasetyo, Pembelajaran Sains, (Jogjakarta:  Ombak, 2014) hal. 6-8.
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5. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media

Media merupakan sarana atau alat terjadinya proses belajar mengajar. 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Menurut Gerlach & Ely menyatakan bahwa “ Media adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta 

didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.34

Menurut Heinich media merupakan alat saluran komunikasi. Heinich 

mencontohkan media seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak. (print 

materials), komputer dan instruktur. Contoh media tersebut bisa 

dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan 

(message) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini 

terlihat adanya hubungan antara media dengan pesan dan metode 

(methos).

Berdasarkan keterangan di atas apabila media tersebut membawa 

pesan-pesan maupun informasi yang bertujuan instrksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu disebut media 

pembelajaran.

                                                          
34 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013),h.3.
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b. Klasifikasi Media Pembelajaran

Menurut bentuk informasi yang digunakan, kita dapat memisahkan 

dan mengklasifikasikan media dalam lima kelompok besar, yaitu media 

visual diam, media visual gerak, media audio, media audio visual diam, 

dan media audio visual gerak. Proses yang dipakai untuk menyajikan 

pesan, apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optic, proyeksi 

elektronik atau telekomunikasi. Dengan menganalisis media melalu 

bentuk penyajian kita mendapatkan suatu format klasifikasi yang meliputi 

tujuh kelompok media penyaji, yaitu:

1) Grafis, bahan cetak, dan gambar diam

2) Media proyeksi diam,

3) Media audio,

4) Media audio visual diam

5) Media audio visual hidup/film

6) Media televisi, dan

7) Multimedia.35

Berdasarkan uraian diatas tentang klasifikasi media yang 

peneliti gunakan dalam pembelajaran yaitu media multimedia 

berupa animasi. Media animasi ini sebagai perantara dalam proses 

pembelajaran di kelas.

                                                          
35 Tejo Nuseto , Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik, (Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan, Vol 8 No 1 April 2011),h.23.
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c. Video Animasi

1) Pengertian Video Animasi

Animasi adalah urutan frame yang ketika diputar dalam frame dengan 

kecepatan yang cukup dapat menyajikan gambar bergerak lancar seperti 

sebuah film atau video. Animasi dapat juga diartikan dengan 

menghidupkan gambar, sehingga perlu mengetahui dengan pasti setiap 

karakter, mulai dari tampak depan (depan, belakang, dan samping).36

Menurut Reiber bagian penting dari multimedia adalah animasi. Animasi 

berasal dari bahasa latin yaitu “anima” yang berarti jiwa hidup, semangat. 

Selain itu kata animasi juga berasal dari kata animation yang berasal dari 

kata dasar to anime didalam kamus Indonesia inggris berarti 

menghidupkan. Secara umum animasi merupakan suatu kegiatan 

menghidupkan, menggerakan benda mati. Suatu benda mati di beri 

dorongan, kekuatan, semangat dan emosi untuk menjadi hidup atau hanya 

berkesan hidup.37 Selain itu film merupakan bagian dari media 

komunikasi massa yang memiliki pengaruh yang besar hal ini dikarenakan 

film mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian orang serta 

kemampuan menghantarkan pesan secara unik ( Mc. Quail dalam Firma 

                                                          
36 Bambang Eka Purnama, Konsep Dasar Multimedia, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), cet, 

ke-1, h.82-87.
37 Munir, Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015),cet, 

ket-5,hal 317.
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Rean Kasih).38 Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa media animasi 

dapat digunakan untuk menarik peserta didik jika digunakan secara tepat. 

Sebaliknya animasi juga dapat mengalihkan perhatian dari substansi 

materi yang disampaikan pada proses pembelajaran.

2) Jenis-jenis Animasi

Dilihat dari teknik pembuatan animasi yang ada pada saat ini dapat 

dikategorikan menjadi 3 yaitu:

a) Animasi Stop-motion (Stop Motion Animation)

b) Animation Tradisional (Tradisional Animation)

c) Animasi Komputer ( Compuer Graphics Animation)

a) Stop- motion animation

Stop-motion animation sering pula disebut Claymation karena 

dalam perkembangannya, jenis animasi ini sering 

menggunakan clay ( tanah liat) sebagai onjek yang digunakan. 

Teknik stop-motionanimation merupakan animasi yang 

dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek (boneka atau 

yang alinnya) yang dikerjakan setahap demi setahap. Dalam 

mengerjakan teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan 

memerlukan kesabaran yang tinggi.

b) Animasi Tradisional (Tradisional Animation)

                                                          
38 Firma Rean Kasih, Pengembangan Film Animasi dalam Pembelajaran Fisika pada Materi  

Kesetimbangan Benda Tegar di SMA, (Jurnal Tadris : Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, v2i1.1737 
Juni 2017, p-ISSN:2301-7562, e-ISSN: 2579-7964), h.2
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Tradisional animasi adalah, teknik animasi yang paling umum 

dikeanal sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik 

animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali 

dikembangkan. Tradisional animasi yang biasa disebut Cell 

animation karena teknik pengerjaannya dilakukan dilakukan 

pada celluloid transparent yang sekilas mirip dengan 

transformasi OHP yang sering kita gunakan. Pada pembuatan 

animasi tradisional, setiap tahap gerakan gambar suatu persatu 

di atas cel.

c) Animasi Komputer

Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan 

dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan 

karakter, mengatur gerakan “pemain” dan kamera, pemberian 

suara, serta special efeknya semuanya di kerjakan  dengan 

komputer.39 Berdasarkan jenis-jenis animasi yang telah 

digategorikan masing-masing mempunyai kelebihan maupun 

kekurangan ataupun mempunyai ciri tersendiri dalam 

tampilannya maupun hal yang ingin disampaikan.

                                                          
39 Bambang Adriyanto, Pembuatan Animasi dengan Macromedia Flas 8, ( Departemen 

Pendidikan Nasional Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan, 2009).
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d. Manfaat Media Pembelajaran Animasi

1) Menunjukan objek dengan idea (misalnya efek gravitasi pada suatu 

objek).

2) Menjelaskan konsep yang sulit (misalnya penyerapan makanan ke 

dalam aliran atau bagaimana electron bergerak untuk menghasilkan 

arus listrik).

3) Menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkrit (misalnya sinus 

yang bergerak).

4) Menunjukan dengan jelas suatu langkah procedural 9misalnya cara 

melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka.40

5) Menyamakan presepsi peserta didik. Dengan melihat objek yang sama 

dan konsisten maka siswa akan memiliki presepsi yang sama.

6) Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Misalnya guru akan 

menyampaikan gambaran sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, 

candidan sebagainya.atau menyampaikan bakteri objek-objek yang 

terlalu kecil seperti bakteri, virus, nyamuk, semut atau hewan benda 

kecil lainnya.

7) Menghadirkan objek yang terlalu berbahaya atau sukar  didapat ke 

dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan dengan 

menggunakan gamabar atau film tentang binatang-binatang buas, 

                                                          
40 Munir, Op.Cit.,318
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gunung meletus, lautan, kutup utara,dll.41 Pada uraian diatas dapat 

disimpulkan manfaat media animasi sangat berperan penting dalam 

ranah pendidikan khususnya pelajaran IPA karena dalam hal ini vidio 

aniamsi suatu media alternative dalam menghidupkan benda dari yang 

sudah tidak adalagi dapat dihadirkan kembali, ataupun suatu hal yang 

sangat sulit untuk dicontohkana kepada peserta didik dapat disajikan 

dalam vidio  edukasi ini.

e. Kelebihan dan Kelemahan Media Animasi

1) Kelebihan

a) Menjelaskan keadaan real dari suatu proses, fenomena, atau 
kejadian.

b) Sebagai bagian terintegrasi dengan media lain seperti teks atau 
gambar vidio dapat memperkarya penyajian/ penjelasan.

c) Pengguna dapat melakukan pengulangan (replay) pada bagian-
bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih focus.

d) Sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah prilaku atau 
psikomotor.

e) Kombinasi vidio atau audio dapat lebih efektif dan lebih cepat 
menyampaikan pesan dibandingkan media teks.

f) Menunjukan dengan jelas suatu langkah procedural (misalnya cara 
melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka).42

g) Menarik Perhatian
h) Menampilkan aksi-aksi yang tidak terlihat atau proses fisik dengan 

bentuk yang berbeda
i) Meningkatkan Retensi 
j) Memungkinkan visualisasi dari konsep imajinasi, objek dan 

hubungan-hubungannya 
k) Animasi dapat menggabungkan sejumlah besar data ilmiah dalam 

suatu paket, yang kemudian dapat disajikan dengan lebih simple.

                                                          
41 Tejo Nuseto , Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik, (Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan, Vol 8 No 1 April 2011),h.22.
42 Munir,Op.Cit.,296
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l) Animasi dapat memubuat kembali kejadian, yang di dunia nyata 
terlalu mahal atau terlalu berbahaya untuk memproduksi, 
misalnya, kecelakaan pesawat kejadian yang sudah terjadi dan 
tidak ada lagi.

2) Kelemahnnya.

a) Vidio mungkin tidak detail dalam penjelasan materi karena peserta 
didik harus mampu mengingat detil scene ke scene.

b) Umumnya pengguna menganggap belajar melalui vidio lebih 
mudah dibandingkan melalui teks sehingga pengguna kurang 
terdorong untuk lebih aktif di dalam berinteraksi dengan materi.

c) Memerlukan tempat penyimpanan dan memori yang besar
d) Memerlukan perakatan khusus untuk presentasi kualitas

B. Kerangka Berfikir

Saat dilaksanakan pembelajaran sebelum dilakukan tindakan guru 

menemukan berbagai permasalahan dalam mempelajari IPA. Masalah yang 

dihadapi adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik cenderung 

pada pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkatan pada 

penghafalan konsep praktik ataupun pemahaman sehingga peserta didik sulit 

untuk menghubungkan dengan kondisi nyata sehari-hari. Disaat 

pembelajaran,guru masih mendominasi pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan, 

sehingga peserta didik kurang atif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

menyebabkan hasil belajar yang dicapai peserta didik menjadi rendah atau 

kurang maksimal.

Penggunaan model pembelajaran juga media pembelajaran yang sesuai 

mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. 
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Penggunaan model pengajaran yang digunakan harus dapat meningkatkan 

hasil yang akan dicapai oleh peserta didik. Maka dari itu guru harus 

merencanakan tindakan penelitian dalam proses pembelajaran, diantaranya 

dengan mengggunakan model kooperatif berbasis konstruktivisme juga 

dipadukakan video animasi edukasi.

Model pembelajaran kooperatif berbasis konstruktivisme dan media 

animasi diasumsikan dapat mengaktifkan peserta didik sehingga suasana 

pembelajaran akan lebih hidup dan menyenangkan juga dapat menarik 

perhatian peserta didik. Hasil belajar peserta didik setelah dilakukan tindakan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis pendekatan 

konstruktivisme dipadukan video animasi edukasi diharapkan dapat 

meningkat.

Adapun keterhubungan model kooperatif berbasis konstruktivisme

dipadukan video animasi sebagai berikut:
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Gambar 1
Kerangka Pikir dalam penggunaan model kooperatif berbasis 

konstruktivisme dipadukan video animasi.

Kondisi Awal
Kondisi Awal

1. Guru belum memanfaatkan media teknologi yang 
kreaktif dan inovatif yaitu  video animasi.

2. Belum menerapkan pembelajaran kooperatif bebasis 
konstruktivisme

3. Peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran.
4. Peserta didik kurang berpastisipasi aktif dalam 

dikusi
5. Hasil belajar peserta didik masih dibawah KKM  

yang ditetapkan sekolah, yaitu 75.

Tindakan 
Pelaksanaan Tindakan

Rencana penelitian dilaksankan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif berbasis konstruktivisme 
dipadukan video animasi edukasi yaitu sebagai berikut:

1. Observasi menemukan masalah
2. Merumuskan masalah
3. Merumuskan Hipotesis
4. Melakukan pengamatan dan mengumpulkan data
5. Analisi data
6. Penarikan kesimpulan

Kondisi 
Akhir

Kondisi Akhir

1. Keterampilan peserta didik dalam pembelajaran IPA
meningkat

2. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran IPA 
meningkat

3. Peserta didik lebih antusias dan memperhatikan 
dalam pembelajaran

4. Hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA 
meningkat.
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C. Hasil Penelitian yang Relevan

Penerapan model kooperatif berbasis konstruktivisme dipadukan video 

animasi telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, hal ini 

terbukti dari beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan 

penelitian ini antara lain:

1. Khaeruman (2012) yang berjudul, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

TGT Menggunakan Media Animasi Diukur dengan Proses dan Hasil Belajar 

Elektrokimia”.43 Hal in menunjukan bahwa ada perubahan yang signifikan 

dalam model kooperatif tipe TGT dan video animasi terhadap peningkatan 

hasil belajar materi elektrokimia.

2. Winastiti, Desnaeni Dyah (2012) yang berjudul “Peningkatan Motivasi 

Belajar Fisika Melalui Pemanfatan Media Pembelajaran Animasi Yang 

Diproduksi Pustekkom Pada Siawa Kelas VIII SMP Setya Budi Purworejo 

Tahun Pelajaran 2011/2012”.44 Hal ini menunjukan bahwa ada perubahan 

yang signifikan dalam pemanfaatan media animasi ini terhadap peningkatan 

motivasi.

3. Hendrik Budi (2012) yang berjudul  “Penerapan Media Animasi Untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Dasar Mesin Konversi Energi 

                                                          
43 Khaeruman,Penerapan Pembelajaran Kooperatif TGT Menggunakn Media Animasi 

Diukur Dengan Proses Dan Hasil Belajar Elektrokimia, (Jurnal Sains, Vol 40, No.2 2012).
44 Winastiti, Desnaeni Dyah, Peningkatan Motivasi Belajar Fisika Melalui Pemanfaatan 

Media Pembelajaran Animasi Yang Diproduksi Pustekkom Pada Siswa Kelas VIII SMP Setya Budi 
Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012, (Jurnal Radiasi Pendidikan Fisika, Vol 1 No.1 2012).
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Siswa Kelas X Otomotif SMK N 3 Batam”.45 Hal ini menunjukan bahwa 

ada perubahan yang signifikan dalam pemanfaatan media animasi dalam 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas X. Adapun perbedaan 

yang dimiliki peneliti dari penelitian sebelumnya, peneliti lebih menekankan 

model pembelajaran kooperatif yang berbasis konstruktivisme dipadukan 

video animasi edukasi untuk meninggkatan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran IPA di MIN 5 Bandar Lampung.

D. Hipotesis Tindakan

Dalam penelitian formal hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban 

sementara dari masalah penelitian. Hipotesis adalah statement keterkaitan 

antara dua atau lebih variabel. PTK sebagai penlitian yang bertumpu pada 

perbaikan kinerja guru, maka dalam hipotesis dirumuskan dugaan apa yang 

akan terjadi manakala dilakukan suatu perlakuan tertentu.46 Dari uraian ini 

maka hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis konstruktivisme 

dipadukan video animasi edukasi ini, dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada pelajaran IPA di MIN 5 Bandar Lampung.

                                                          
45 Hendrika,Penerapan Media Animasi Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar 

Dasar Mesin Konvensi Energi Siswa Kelas X Otomotif SMK N 3 Batam, (Jurnal Pendidikan Teknologi 
dan Kejuruan,Vol 1, No.1 September 2012).

46 Wina Sanjaya, Op.Cit.,125.



59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, 

artinya dilakukan secara bertahap. Menurut Kemmis, penlitian tindakan 

adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh 

peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial 

mereka.1 Adapun menurut Hasley, seperti dikutip Cohen penelitian 

tindakan adalah intervensi dalam dunia nyata serta pemeriksaan terhadap 

pengaruh yang ditimbulkan dari intervensi tersebut. Dari beberapa definisi 

seperti yang telah dikemukakan, maka ciri utama dari penelitian tindakan 

adalah adanya intervensi atau perlakuan tertentu untuk memperbaiki

kinerja dalam dunia nyata.2

Penelitian tindakan kelas atau PTK ( Classroom Action Research),3

adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan 

suatu tindakan yang dilakukan dalam displin, atau suatu usaha seseoang 

untuk memahami apa yang sudah terjadi dalam sebuah proses perbaikan 

                                                          
1 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013),h 

24-25.
2 Ibid.
33 Nur Astriany, Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Penggunaan MIND Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Bekasi Utara,(Jurnal Pendidikan Dasar, Vol 6 Edisi 1Mei 2016),h.184.
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dan perubahan. Menurut Ebbut, penelitian tindakan kelas merupakan 

kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan 

oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dan tindakan-tindakan 

tersebut (Kunandar).4

Dari beberapa pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh pendidik yang sekaligus sebagai peneliti di kelasnya 

dengan jalan merancang , melaksanakan dan merefleksikan tindakan 

secara kaloboratif dan partisipasif yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu 

tindakan tertentu dalam suatu siklus.

Tabel 3
Perbedaan antara Penelitian Formal dengan PTK5

No. Penelitian Formal PTK
1. Keahlian dibidang prosedur 

dan statistika inferensial
Tidak dibutuhkan keterampilan 
khusus prosedur penelitian dan 
statistika.

2. Menghasilkan pengetahuan 
yang dapat digeneralisasikan

Menghasilkan pengetahahuan 
yang dapat diterapkan langsung 

3. Masalah riset diidentifikasi 
dari sebelumnya. Masalah 
riset tidak terkait dengan 
maslah-masalah pekerjaan

Masalah riset bersifat on-the-job, 
artinya terkait dengan bidang 
pekerjaan.

                                                          
44 Ariska Destia Putri, Syofnida Ifrianti, Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan 

Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatra Selatan,
Terampil Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Dasar, Vol 4 No 1 ( juni 2017), p-ISSN 2355-1925, e-
ISSN 2580-8915.

5 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 
Guru,( Jakarta: PT Grafindo Pesada, 2011),Cet ke-7,hal 74.
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4. Studi pustaka dilakukan 
secara cermat pada linteratur 
primer. Studi pustaka 
dilakukan untuk memperoleh 
pemahaman yang tinggi 
terhadap masalah

Sumber-sumber sekundersidah 
cukup, digunakan untuk 
memperoleh gambaran umum 
terhadap masalah yang ditelitu

5. Teknik pengambilan sampel 
secara cermat untuk 
mendapatkan sampel yang 
representative

Tidak dibutuhkn teknik 
pengambilan sampel. Semua siswa 
dijadikan subjek penelitian

6. Riset di rancang secara 
cermat untuk mengontrol 
variabel-variabel luar yang 
bisa mengacau. Misalnya ada 
kelompok control dan 
kelompok perlakuan

Riset dirancang secara agak 
longgar sebab peneliti sendiri 
terlibat langsung.

7. Pengukuran harus valid dan 
reliable

Digunakan pengukuran ukuran 
standar

8. Analasis data sangat komplek 
digunakan iji tes signifikansi 
statistic inferensial.

Analisis data lebih sederhana 
digunakan statistic deskriptif lebih 
menekankan signifikansi praktis 
dari pada teoritis atau statistic

9. Lebih menekankan penerapan 
hasil untuk riset-riset 
selanjutnya. Ingin 
menggeneralisasikan temuan 
peneliti.

Lebih menekankan penerapan 
praktis yang langsung dapat 
diterapkan. Ingin menyajikan 
resep pemecahan masalah.

Tujuan peneleitian tindakan kelas ini secara umum yaitu, memperbaiki 

kinerja pendidik melalui kualitas pembelajaran, dan miningkatkan hasil 

belajar peserta didik baik akadamik maupun non akademik, sedangkan 

tujuan khusus yaitu, memperbaiki/ meningkatkan kualits praktik  (proses) 

pembelajaran kelas secara berkesinambungan6

                                                          
6 Saur Tampubolon,  Penelitian Tindakan Kelas,( Jakarta: PT Gelora Aksara 

Pratam,2014),h.21.
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Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitiantindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati 

kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah 

tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. Tindakan tersebut 

dilakukan oleh guru, dengan maksud untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian menggunakan penelitian 

tindakan kelas karena ingin memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar 

peserta didik di kelas IV dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 

berbasis konstruktivisme juga dipadukan media video animasi edukasi, 

karena pembelajaran ini belum pernah diterapkan juga dalam 

pembelajaran belum di sertai adanya media, khususnya media vidio 

animasi edukasi ini.

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di MIN 5 Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran dari bulan Februari sampai dengan selesai. Selama kurang 

lebih 5 bulan di mulai dari perencanaan sampai perbaikan hasil 

penelitian.
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3. Subjek Penelian

Subjek penelitian atau respon dan adalah pihak-pihak yang 

dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian 

ini adalah peserta didik kelas IV B  semester genap tahun ajaran 

2017/2018..

C. Desain Penelitian Tindakan 

Dalam melaksanakan penelitian ini, menggunakan model penelitian 

tindakan kelas. Desain PTK model Kemimis dan McTaggaert merupakan 

pengembangan dari desain PTK model Kurt Lewin yang terdiri dari empat 

tahapan.. Namun ada perbedaan dimana tahapan acting dan observating 

disatukan dalam satu kotak, artinya pelaksanaan tindakan dilaksanakan 

secara simultan dengan observasi, sehinnga bentuknya sering dinamakan 

sebagai bentuk spiral, sedangkan model Kurt Lewin memiliki empat

tahapan terdiri dari empat kotak. Prinsip pelaksanaan PTK adalah sama, 

dan desain PTK model Kemmis McTaggart ada yang digambarkan dalam 

bentuk siklus, seperti tersaji  pada bagan berikut ini.7

                                                          
7 Ibid.,27
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Gambar 2
Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas

Menurut Kemmis dan MC Taggart

Siklus I

Siklus II

      Siklus III

Reaksi awal

Reflecting Acting 

Planning

Observing

Reflecting Acting 

Replanning

Observing

Replanning

Reflecting Acting 

Observing
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Bila dalam penelitian tindakan kelas terdapat lebih dari satu siklus, 

maka siklus kedua dan seterusnya merupakan putaran ulang dari tahapan 

sebelumnya. Hanya saja, antara siklus pertama, kedua, dan selanjutnya 

selalu mengalami perbaikan tahap demi tahap. Jadi, antar siklus yang satu 

dengan yang lainnya tidak akan pernah sama meskipun melalui tahap-

tahap yang sama.

Proses pelaksanaan PTK adalah menyusun rancangan PTK itu sendiri 

atau menyusun perencanaan, dalam konteks penelitian tindakan, 

perencanaan merupakan keputusan yang diambil oleh peneliti untuk 

menentukan masalah penelitian dan tindakan yang diambil oleh peneliti 

untuk memecahkan masalah.8

Berdasarkan desain di gamabar 1, tahap penelitian yang dilaksanakan 

yaitu:

1. Tahap Planning (Perencanaan Tindakan)

Dalam tahapan ini perencanaan tindakan dimulai dari proses 

identifikasi masalah yang akan diteliti, termasuk hasil penelitian, pada 

tahap ini peneliti merencankan tindakan yang akan dilakukan, termasuk 

menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan dan lain-lain.

Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan 

antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses 

                                                          
8 Wina Sanjaya, Op.Cit.,64.
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jalannya tindakan. Istilah untuk penelitian kolaborasi. Dalam tahapam 

menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau focus pristiwa yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati kemudian membuat 

instrument pengamatan untuk membantu penelit merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung.

2. Tahap Acting (Pelaksanaan Tindakan)

Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran mulai dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, hingga kegiatan akhir sesuai dengan RPP. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan dua siklus yaitu siklus I dan diklus II. Dalam tahapan 

ini guru harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudsh dirumuskan 

dalam rancangan, tetapi harus berlaku wajar, tidak dibuat-buat.

3. Tahap Ovserving (Observasi)

Observasi adalah pengamatan selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh kolaborator dan/atau observer secara 

simultan (bersamaan pada saat pembelajaran berlangsung).

4. Tahap Reflecting (Refleksi)

Refleksi adalah kegiatan mengevaluasi hasil analisis data bersama 

kolaborator yang akan direkomendasikan tentang hasil suatu tindakan 

yang dilakukan demi mencapai penelitian dari seluruh aspek/indikator 

yang ditentukan. Peneliti mengkaji dan melihat ulang hasil dari tindakan  
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yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi peneliti dapat melakukan  

perbaikan terhadap perencanaan awal.

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) prosedur yang dilaksanakan 

meliputi beberapa siklus, sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan 

dipecahkan dan kondisi yang akan ditingkatkan. Siklus tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:

a. Siklus Pertama

1) Rencana 

Peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar 

kompetensi dasar (SKKD) yang akan diajarkan kepada peserta 

didik.

a) Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

dengan materi Sumber Bunyi dengan model pembelajaran 

kooperatif dan pendekatan konstruktivisme.

b) Mengembangka perangkat pembelajaran yang menunjang (SK) 

dan (KD) dalam rangka implementasi model kooperatif materi 

sumber bunyi.

c) Mengembangkan tujuan pembelajaran/ Indikator pembelajaran

d) Mengembangkan media pembelajaran 

e) Mengembangkan lembar kerja peserta didik (LKS).

f) Mengembangkan pedoman atau instrument dalam siklus PTK 

yaitu lembr observasi.
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g) Mengembangakn format evaluasi.

2) Tindakan 

Tindakan PTK mencangkup prosedur dan tindakan yang telah 

tercantum dalam perangkat pembelajaran, seperti pelaku tindakan 

mengajar pada penelitian ini adalah peneliti sekaligus sebagai 

observer. Pelaksanaan tindakan siklus 1 dalam bentuk metode 

kooperatif dengan medi vidio visual animasi dan percobaan 

dilakukan dalam dua hari pertemuan sesuai jadwal IPA kelas IV.B 

materi sumber bunyi.

3) Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

belajar peserta didik yang dilakukan oleh peneliti sesuai observasi 

guru IPA terhadap peneliti saat menyampaikan pembelajaran.

4) Refleksi

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran dan penelitian dalam 

pelaksanaan tindakan peneliti ada beberapa hal yang akan 

dilakukan pada tahap siklus II untuk memperbaiki dan 

meningkatkan hasil belajar terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran IPA materi sumber bunyi dengan model 

pembelajaran kooperatif dan pendekatan konstruktivisme ini 

membawa dampak pada hasil belajar peserta didik diantara peneliti 

harus lebih memberikan rangsangan, kesempatan dan motivasi 
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kepada siswa agar berani bertanya, menjawab, pertanyaan atau 

mengungkapkan pendapat atau kesulitan yang dihadapi mengenai 

materi yang diajarkan dan lebih dikaitkan dunia nyata peserta didik 

atau lingkingannya. 

b. Siklus kedua

1) Perencanaan Ulang

Berdasarkan refleksi siklus pertama peneliti membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik. (RPP) sesuai dengan 

SK dan KD dalam standar isi (SI) yang akan diajarkan Perencanaan 

Ulang

a) Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

dengan materi Sumber Bunyi dengan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif dan pendekatan konstruktivisme.

b) Mengembangkan alat peraga, atau media pembelajaran audio 

visual yang menunjang pembentukan (SK) dan (KD) dalam 

rangka implementasi metode kooperatif materi sumber bunyi, 

syarat terjadinya bunyi, sifat-sifat bunyi dan cara menghasilkan 

bunyi. Adapun media yang peneliti gunakan seperti media 

audio visual. Contohnya seperti vidio animasi edukasi dan alat-

alat  atau media lain yang dipraktekkan.

c) Mengembangkan lembar kerja peserta didik (LKS) 
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d) Mengembangkan pedoman atau instrument dalam siklus PTK 

yaitu lembar observasi.

e) Mengembangkan format evaluasi.

1) Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang 

dikembangkan dari hasil siklus II dengan melihat hasil nilai siklus 

I. pelaksanaan pembelajaran dilakukan peneliti, pembelajaran yang 

dilaksanakan yaitu dua kali pertemuan yang membahas sifat-sifat 

sumber bunyi dan syarat terjadinya bunyi. Adapun tahapan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dan pendekatan konstruktivisme.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

belajar peserta didik yang dilakukan oleh peneliti serta observasi 

guru IPA terhadap peneliti saat menyampaikan pembelajaran.

3) Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan penelitian kelas IV B 

siklus II yang menerapkan model pembelajaran kooperatif berbasis 

konstruktivisme dengan praktik maupun percobaan sebagai 

berikut.



71

a) Peneliti motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan peserta didik lebih 

antusias 

b) Mengembangkan model kooperatif berbasis konstruktivisme

dengan praktik maupun percobaan secara langsung.

c) Merangsang peserta didik supaya berani bertanya atau 

mengemukakan pendapat dan hasil pengamatan materi.

d) Hasil kolaboratif ini dilanjutkan pada siklus III agar dapat 

ditinjau dan diperbaiki pada siklus III.

c. Siklus Ketiga

1) Perencanaan Ulang

Berdasarkan refleksi siklus kedua peneliti membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik. (RPP) sesuai 

dengan SK dan KD dalam standar isi (SI) yang akan diajarkan 

kepada peserta didik, yaitu sebagai berikut:

a) Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dengan materi Sumber Bunyi dengan langkah-langkah model 

kooperatif dan pendekatan konstruktivisme.

b) Mengembangkan alat peraga, atau media pembelajaran audio 

visual yang menunjang pembentukan (SK) dan (KD) dalam 

rangka implementasi metode kooperatif materi sumber bunyi, 

syarat terjadinya bunyi, sifat-sifat bunyi dan cara menghasilkan 
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bunyi. Adapun media yang peneliti gunakan seperti media 

audio visual. Contohnya seperti vidio animasi edukasi dan alat-

alat  atau media lain yang dipraktekkan.

c) Mengembangkan lembar kerja peserta didik (LKS) 

d) Mengembangkan pedoman atau instrument dalam siklus PTK 

yaitu lembar opservasi.

e) Mengembangkan format evaluasi.

4) Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang 

dikembangkan dari hasil siklus III dengan melihat hasil nilai siklus 

II. pelaksanaan pembelajaran dilakukan peneliti, pembelajaran 

yang dilaksanakan yaitu dua kali pertemuan yang membahas sifat-

sifat sumber bunyi dan syarat terjadinya bunyi dengan indicator 

yang berbeda dari siklus sebelumnya. Adapun tahapan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif dan pendekatan konstruktivisme.

5) Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

belajar peserta didik yang dilakukan oleh peneliti serta observasi 

guru IPA terhadap peneliti saat menyampaikan pembelajaran.
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6) Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan penelitian kelas IV B 

siklus III yang menerapkan model kooperatif berbasis 

konstruktivisme dengan praktik maupun percobaan sebagai 

berikut.

a) Peneliti motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan peserta didik lebih 

antusias 

b) Mengembangkan model pembelajaran kooperatif berbasis 

konstruksi dengan praktik maupun percobaan secara langsung.

c) Merangsang peserta didik supaya berani bertanya atau 

mengemukakan pendapat dan hasil pengamatan materi.

d) Membuat kesimpulan atas pelaksanaan model kooperatif 

berbasis konstruk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

mata pelajaran IPA kelas IV B  MIN 5 Bandar Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti 

dalam merekam data (informasi) yang dibutuhkan. Adapun upaya dalam 

pengumpulan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut:
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a. Tes

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang 

atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat 

perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis di dalam 

dirinya. Tes ini juga bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik setelah menggunakan penerapan model kooperatif berbasis 

konstruktivisme dipadukan vidio animasi.9 Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini tes akhir tindakan pembelajaran. Tes akhir dilakukan 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah dilakukan 

penerapan model kooperatif berbasis konstruktivisme yang dipadukan 

vidio animasi pada mata pelajaran IPA.

b. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan 

setelah mencapai sasaran.10 Berbagi macam metode observasi yaitu 

observasi partisipantif dan observasi nonpartisipantif. Peneliti 

menggunakan metode observasi partisipantif adalah observasi yang 

dilakukan apabila observer ikut serta dalam kegiatan atau situasi yang 

dilakukan dari obserment.11 Maka dari itu apabila peneliti ingin 

                                                          
9 Kunandar, Op.Cit.,186
10 Ibid.,143
11 Wina Sanjaya, Op.Cit.,92
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bagaimana aktivitas peserta didik dalam mengikuti suatu diskusi, 

maka peneliti (observer) ikut serta dalam kegiatan kegiatan diskusi.

c. Dokumentasi 

Ada beberapa dokumen yang dapat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian yang ada relevansinya dengan 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas, seperti:

1) Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

2) Laporan-laporan diskusi

3) Berbagai macam ujian hasil dan tes

4) Laporan rapat

5) Laporan tugas siswa

6) Bagian-bagian dari buku teks yang digunakan dalam pembelajaran

7) Contoh essay yang ditulis siswa. (Elliot dalam Rochianti).

d. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh data dan atau informasi yang 

lebih terperinci dan untung melengkapi data hasil observasi, tim 

peneliti. Wawancara digunakan untuk mengunggkap data yang 

berkaitan dengan sikap, pendapat, atau wawasan yang berkaitan dalam 

penelitian.12 Wawancara dilihat dari pelaksanaanya, bisa dilakukan 

incidental dan wawancara terencana. Wawancara insidental adalah 

jenis wawancara yang dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap 
                                                          

12 Kunandar, Op.Cit.,185
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perlu. Wawancara yang demikian juga dinamakan sebagai wawancara 

tidak formal. Wawancara terencana adalah jenis wawancara yang 

dilaksankan secara formal yang dilaksanakan secara terencana baik 

mengenai waktu pelaksanaan, tempat, dan topik yang akan 

dibicarakan.13

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan 

tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih dengan arah 

serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ini ini diajukan kepada 

pihak-pihak seperti kepala sekolah, guru-guru dan peserta didik kelas 

IV B MIN 5 Bandar Lampung yang dapat memberikan informasi 

tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang penerapan pada 

metode kooperatif berbasis konstruktivisme diapdukan vidio animasi 

pada materi pelajaran IPA.

E. Teknik Analasis Data

Analisis data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya 

yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar siswa. Dengan demikian, analisis data dalam PTK bisa 

dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis 

data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses 

belajar khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru, sedangkan 
                                                          

13 Wina Sanjaya, Op.Cit.,97
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analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan 

hasil belajar siswa sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang 

dilakukan guru.14 Pada tahap ini adanya data harus dianalisi, diolah, 

disusun sehingga bias digunakan untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam membuktikan hipotesis maka 

hasil penelitian akan dilakukan analisi untuk menyusun dan mengola 

data yang terkumpul melalui tes, wawancara, lembar pengamatan 

guru, lembar pengamatan siswa dan dokumentasi.

Metode yang digunakan merupakan analisis untuk mendukung 

tercapainya tujuan dari kegiatan penelitian, berdasarkan tujuan dasar 

yang ingin dicapai yaitu peningkatan hasil belajar IPA materi sumber 

bunyi. Untuk menganalisis data yang terkumpul, dilakukan analisi 

hasil yang telah dicapai peserta didik dalam tes evaluasi. Data 

observasi penelitian diberi nilai berupa angka yang dikategorikan 

dengan kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Pada tingkatan tiap 

siklus masing-masing dua kali pertemuan kemudian diperlakukan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi.

Data hasil belajar diperoleh dari hasil tes yang dilakukan di 

akhir tiap siklus. Peningkatan hasil belajar siswa selama kegiatan 

pelajaran di analisis secara deskriptif dengan membandingkan rata-rata 

hasil tes yang telah diperoleh pada masing-masing siklus.
                                                          

14Wina Sanjaya, Op.Cit.,106
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Rumus dan Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Ketuntasan Belajar Klasikal

(KBK) = 
∑
∑ × 100%

Keterangan

∑N = Jumlah siswa yang tuntas

∑ S = Jumlah siswa keseluruhan

KBK = Ketuntasan belajar klasikal

Suatu kelas dikatakan tuntas jika presentase klasikal yang dicapai 75%

Data kuantitatif diperoleh dari tes data tersebut kemudian diolah dan 

dinyatakan dalam bentuk presentase.15

F. Indikator Keberhasilan Tindakan

Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah meningkatkan hasil 

belajar peserta didik secara tuntas pada kelas IV B MIN 5 Bandar 

Lampung mata pelajaran IPA. Indikator penelitian ini berpedoman pada 

mastery learning (pembelajaran tuntas). Yaitu proses belajar mengajar 

yang bertujuan agar dikuasi secara tuntas, artinya dikuasai sepenuhnya 

oleh peserta didik.

                                                          
15Milawati,ed. Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Melalui Model Pembelajaran Koperatif Tipe 

Stand Pada Siswa Kelas IV  SDN No.1 Lende Kecamatan Sirenja, Vol 4,No 8, Jurnal Kreatif Taduloka 
Online, ISSN 2354-614X .
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Jumlah siklus yang akan digunakan dalam penelitian ini direncankan tiga 

siklus, dalam setiap siklus terdapat dua kali pertama. Adapun materi yang 

dibahas adalah sumber bunyi, sifat-sifat bunyi, syarat terjadinya bunyi dan 

cara menghasilkan bumi. Jadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini 

apabila hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis konstruktivisme 

dipadukan vidio animasi dikatakan tuntas secara individual jika telah 

mencapai KKM ≥ 75 dengan ketuntasan klasikal 75%.

Jadi setelah tercapainya ketuntasan klasikal peserta didik sebanyak 

75% maka penelitian yang dilakukan berhasil. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif berbasis 

kontruktivisme dipadukan video animasi edukasi dapat ,meningkakan 

hasil belajar peserta didik kelas IV B MIN 5 Bandar Lampung.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil MIN 5 Bandar Lampung

1. Sejarah

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap bangsa, 

terlebih bagi bangsa yang sedang membangun dan pendidikan itu merupakan 

kerjasama yang  tidak pernah usai. Maka dari itu kita mengolah azaz pendidikan 

yang dikenal dengan istilah“ Life long education” (pendidikan seumur hidup), 

baik dengan cara formal maupun non formal atau dengan kata lain bahwa

pendidikan itu tidak akan mempunyai batas waktu.

Mengingat selalu bertambahnya anak usia  sekolah, maka keperluan 

masyarakat dalam dunia pendidikan akan semakin meningkat pula. Berdirinya 

MIN 5 Bandar Lampung ini berlatar belakang dari kebutuhan masyarakat  

terhadap Sekolah Dasar yang pada waktu itu di Sukarame belum ada, sehingga 

timbulah inisiatif Bapak HM. Djamsari sebagai Kepala Desa Sukarame I untuk 

mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, dimana pada awal berdirinya berstatus swasta 

pada tahun 1964 yang menempati sebuah bangunan yang sangat sederhana yang

beralamat di Kebon Delapan Sukarame. Pada tahun 1969 dibuatlah bangunan

khusus dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana yang beralamat di 

Jalan Pulau Tegal No. 21 Sukarame.
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Mulai proses pendidikan dan pengajaran pertama kali menerima murid baru

berjumlah 37 orang di bawah pimpinan Bapak Amha selaku Kepala Madrasah. 

Tercatat sebagai kepala atau pimpinan pada saat pertama sampai sekarang adalah

sebagai berikut:

a. Pada tahun 1964 s/d 1973 dipimpin oleh Amha

b. Pada tahun 1973 s/d 1978 dipimpin oleh Sarti

c. Pada tahun 1978 s/d 1979 dipimpin oleh Nasikin

d. Padatahun 1979 s/d 1983 dipimpin oleh Saidu Arich

e. Padatahun 1983 s/d 1986 dipimpin oleh Anwar Salam Mahsan, BA

f. Padatahun 1986 s/d 1992 dipimpin oleh Saidi Rahman

g. Pada tahun 1992 s/d 1997dipimpin oleh Suroyo

h. Padatahun 1997 s/d 2006 dipimpin oleh Drs. Masyhuri

i. Pada tahun 2006 s/d 2012 dipimpin oleh Murniati, S.Pd.I

j. Pada tahun 2012 s/d Sekarang dipimpin oleh Hj.Salmah,S.Pd.I.M.M.Pd

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Menjadikan MIN 5 Bandar Lampungsebagai Madrasah Ibtidaiyah yang islami, 

unggul dan populis (ISMUL).

b. Misi

1) Menciptakan lingkungan Madrasah yang BERSERAGAM (Bersih, Sehat, Rapi, 

dan Agamais)
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2) Menciptakan Proses Belajar Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan

3) Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan dan masyarakat

3. Letak geografis

MIN 5 Bandar Lampung terletak di daerah Sukarame, tepatnya di Jalan 

Pulau Tegal Desa Sukarame Kecamatan Sukarame. Letaknya tidak jauh  dari 

jalan raya dan tempatnya mudah dikunjungi. Luas tanah 1.260 m2. Letak sekolah 

sangat strategis karena letak sekolah tidak jauh dari pusat kota, namun tidak 

terganggu dengan kebisingan kota dan mudah dijangkau. Sehingga 

memungkinkan proses beljar mengajar berjalan secara efektif dan efisien.

4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MIN 5 Bandar Lampung

Tabel 4
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MIN 5 Bandar Lampung

NAMA NIP JABATAN STATUS

1. Hj. Salmah, 
S.Pd.I,MM.Pd

19611014 198503 2 
002

Kamad PNS

2. Mastiah,S.Pd.I
19630716 199403 2 
002

Wali
KelasI.a

PNS

3. LidyaKastriandan
a,S.Pd

19840211 200903 2 
003

Wali
KelasI.b

PNS

4. Eliyati,S.Pd.I -
Wali

KelasI.c
GTT

5. Samiah,S.Ag
19691224 200701 2 
026

Wali
KelasI.d

PNS
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6. Yusmalinda,S.Ag
19710803 200003 2 
003

Wali
KelasII.a

PNS

7. Nuryati,S.Ag
19597202 108903 2 
001

Wali
KelasII.b

PNS

8. Ernawati,S.Pd.I
19691225 200312 2 
003

WaliKelasII.
c

PNS

9. Munawaroh,S.Pd.I
19630212 199802 2 
001

Wali
KelasII.d

PNS

10. LailatulHanifiah,S.
Pd.I

19721002 199603 2 
002

WaliKelasIII
.a

PNS

11. Syamsiah, S.Pd.I
19710804 200701 2 
002

Wali
KelasIII.b

PNS

12. EkoHardiyansyah -
Wali

KelasIII.c
GTT

13. Fitriani, S.Pd.I
Wali Kelas 

III d
GTT

14. Drs.Hi.Kabul
19660403 200701 1 
049

Wali
KelasIV.a

PNS

15. Yusnani,S.Ag
19730131 199803 2 
004

Wali
KelasIV.b

PNS

16. Hj.Yulianingsih,S.
Pd.I

19740704 199703 2 
002

Wali 
KelasIV.c

PNS

17. Siti Alfiyah,S.Pd.I
19800823 200501 
2007

Wali
KelasIV.d

PNS

18. Hj.Umi 
Kalsum,S.Ag

19620712 199303 2 
001

Wali
KelasV.a

PNS

19. Eka Putri 
Niza,S.Pd.I

19720824 199203 2 
001

WaliKelasV.
b

PNS

20. M.Saleh,S.Pd.I 19760124 200701 1 WaliKelasV. PNS
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019 c

21. Santoni,S.Pd
19820530 201411 
1002

WaliKelasV.
d

PNS

22. Hikmah,S.Pd.I
19680814 199201 
2001

WaliKelasVI
.a

PNS

23. Ponijah,S.Pd
19660115 199103 
2002

WaliKelasVI
.b

PNS

24. Tri Rosmala 
Dewi,S.Ag

19710413 199203 
2001

WaliKelasVI
.c

PNS

25. Untung 
Pribadi,S.Pd.I

19840319 200501 
1001

WaliKelasVI
.d

PNS

26.
Manis 
Setyaningrum,M.P
d

19711009 200501 
2004

Guru 
Penjaskes

PNS

27. Dra.Upik 
Dahlenawati

19650713 198503 
2003

Guru Mapel PNS

28. Ratu
Pembayun,S.Pd.I

19580627 197903 
2001

Guru Mapel PNS

29. Hi.Bahrudin,S.Ag
19700804 201411 
1001

Guru Mapel PNS

30. ZulyanPurba,S.Pd.I - Guru Mapel GTT

31. Tristian Budiman, 
S.Pd

- Guru Mapel GTT

32. Heru fasta 
Wijaya,S.Pd

- Guru Mapel GTT

33. Budi 
Setiawan,S,Pd

- Guru Mapel GTT

34. Asitah 19630710 198802001 Bendahara PNS
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35. JumagusTaridi,A.
Md

-
Perpustakaa

n
Honorer

36. Andre Aldo Putra - Staf TU Honorer

37. IwanSetiawan -
PenjagaSeko

lah
Honorer

38. Ulfa Kurnia,S.Pd Operator Honorer

39. Hamid - Satpam Honorer
Sumber: Dokumentasi MIN 5 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018

5. Data Jumlah  peserta didik di MIN 5 Bandar Lampung

Tabel 5
Peserta didik MIN 5 Bandar Lampung

1
Kelas I 168 Siswa

2
Kelas II 165 Siswa

3
Kelas III 162 Siswa

4
Kelas IV 168 Siswa

5
Kelas V 166 Siswa

6
Kelas VI 169 Siswa

Jumlah 998 siswa

                  Sumber: Dokumentasi MIN 5 Bandar Lampung 
Tahun Pelajaran 2017/2018
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6. Data Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel  6
Data Sarana dan Prasarana MIN 5 Bandar Lampung

No. KEADAAN / FASILITAS JUMLAH

FASILITAS

1 Kelas / Rombongan Belajar 24 Kelas

2 Ruang Teori / Belajar 10 Ruang

3 Ruang Kantor Kepala Madrasah 1 Ruang

4 Ruang Staf TU 1 Ruang

5 Ruang Akademik -

6 Ruang BK / BP   -

7 Ruang Guru 1 Ruang

8 Ruang Pramuka   -

9 Ruang Lab IPA   -

10 Ruang Kesenian   -

11 Ruang UKS 1 Ruang

12 Ruang Lab Multimedia 1 Ruang

13 Ruang Gudang   -

14. Ruang Perpustakaan 1 Ruang
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Sumber: Dokumentasi MIN 5 Bandar Lampung 
Tahun Pelajaran 2017/2018

B. Hasil Penelitian

1. Siklus I Pertemuan I

a. Perencanaan

1) Sebelum menyusun rencana pembelajaran peneliti melakukan 

identifikasi masalah dan merencanakan langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan pada siklus pembelajaran.

2) Membuat format pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP).

3) Pada pertemuan ini peneliti akan melakukan perkenalan dan 

menyampaikan pembelajaran.

4) Peneliti melakukan tes dengan tanya jawab pada materi sebelumnya 

5) Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus I tentang bunyi dan 

sumber bunyi.

6) Membuat alat observasi untuk melihat hasil penggunaan media 

pembelajaran

7) Menggunakan media kongkrit/ nyata beruba alat musik sebagai 

sumber bunyi.

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan Awal:
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a) Guru mengucapkan salam pembuka 

b) Membaca doa bersama sebelum memulai pelajaran

c) Guru mengabsen para peserta didik

d) Memberi pertanyaan seputar pelajaran yang akan dipelajari

e) Menjelaskan indikator yang akan dicapai

2) Kegiatan inti:

a) Sebelum guru memulai menjelaskan guru melakukan 

pendekatan kontruktivisme dimana peserta didik mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri dan dapat mengungkapkannya ide atau 

gagasan yang mereka miliki sebelumnya.

b) Selanjutnya guru menampung ide/ gagasan pesera didik dan 

memberi arahan dan penjelasan lebih rinci tentang materi yang 

akan dipelajari yaitu bunyi dan sumber bunyi

c) Peserta didik menyimak penjelasan dari guru  dengan seksama 

d) Guru menyajikan media berupa benda konkrit yaitu alat musik 

sebagai contoh dari sumber bunyi.

e) Guru membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok

f) Guru memberikan satu masalah atau pertanyaan terkait dengan 

materi pokok

g) Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berfikir 

sejenak tentang masalah tersebut
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h) Guru memperintahkan peserta didik untuk mencoba 

mempresentasikan apa yang mereka diskusikan tentang materi 

pokok.

i) Guru mengkoreksi setiap jawaban peserta didik bersama-sama 

dengan peserta didik lain.

j) Guru akan memberikan kesimpulan atas jawaban dari 

pertanyaan yang guru ajukan kepada peserta didik.

3) Kegiatan Penutup

a) Guru mengakhiri pelajaran

b) Peserta didik bersiap-siap

c) Guru mengucapkan salam-salam penutup

c. Observasi

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang 

dilaksanakan pada siklus I pertemuan ke 1, tanggal 29 Maret 2018 

bahwa pembelajaran kooperatif berbasis kontruktivisme dipadukan 

video animasi edukasi sudah berjalan akan tetapi belum maksimal, 

karena jalannya proses diskusi kelompok masi sedikit bingung dan 

perlu diarahkan oleh pendidik secara berkala. Peserta didik  masih malu 

dalam mengungkapkan pendapatnya dan terkadang setiap peserta didik 

masih sendiri-sendiri mengerjakannya padahal peneliti sudah 

merancang tempat duduk secara kelompok.
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d. Refleksi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari siklus I peretemuan pertama 

masih terdapat beberapa kendala, meskipun demikian hal tersebut tidak 

mengganggu jalannya proses pembelajaran. Adapun kendalanya dalam 

pelaksanaan antara lain:

1) Sebagian peserta didik masih mengandalkan kemampuan dari 

kawannya dalam menyampaikan hasil diskusi, dalam hal ini 

disebabkan karena malu dan takut salah dalam menyampaikan hasil 

diskusi.

2) Ketika pembagian kelompok awal peserta didik juga sulit untuk 

dikondisikan 

3) Masih ada beberapa kelompok yang belum dapat diskusi dengan 

baik

2. Siklus I Pertemuan ke -2

a. Perencanaan

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

2) Mempersiapkan materi pada siklus I tentang sumber bunyi

3) Membuat lembar observasi untuk melihat hasil penggunaan media 

pembelajaran

4) Mempersiapkan evaluasi akhir untuk mengetahui hasil belajar

5) Menyiapkan item soal siklus I peretemua ke-2
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b. Pelaksanaan

1) Kegiatan awal

a) Guru mengucapkan salam pembuka

b) Membaca doa bersama sebelum memulai pelajaran

c) Guru mengabsen para peserta didik

d) Guru mengulang materi yang lalu dan menunjukkan apasaja 

sumber bunyi dalam lingkungan sekitar

2) Kegiatan Inti

a) Guru mengulas kembali materi yang telah dipresentasikan oleh 

peserta didik

b) Memberikan evaluasi uji kompetensi

3) Kegiatan Penutup

a) Guru mengakhiri pelajaran

b) Beserta didik bersiap-siap

c) Guru mengucapkan salam penutup

c. Observasi

Pada siklus I pertemuan ke-2 pada tanggal 03 April 2018, 

selama kegiatan berlangsung peneliti bertindak sebagai operator serta 

melakukan pengambilan data berupa hasil pengamatan proses belajar 

mengajar. Guru memulai pelajaran dengan menyampaikan materi 

dengan pembelajaran kooperatif berbasis kontruktivisme berupa tanya 
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jawab. Yang mana dalam penjelasannya guru menjelaskan pengertian 

bunyi dan sumber bunyi beserta contohnya pada lingkungan sekitar. 

Selama pembelajaran berlangsung peserta didik terlihat tidak semangat 

ada yang berbicara dan ada yang mengobrol, ketika guru bertanya 

peserta didik dan kaget dan terkadang tidak dapat menjawab. Tetapi 

guru dan peserta didik lainnya saling berinteraksi dan belajar bersama 

tentang apa yang kemarin dipelajarinya.

Setelah selesai pertemuan ke-2 siklus pertama guru selalu 

mengadakan evaluasi, untuk mengetahui nilai hasil belajar peserta didik 

yang diperoleh peserta didik baik dengan menggunakan media. 

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada akhir pertemuan ke-2 siklus 

I. pada penilaian ini guru memberikan tes dalam bentuk pilihan ganda 

yang terdiri dari 10 soal dan esay 10 soal. Penilaian bermaksud untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik yang mana hasilnya adalah 

sebagai berikut:

Tabel. 7
Hasil Belajar IPA Siklus I Pertemuan ke-2 Kelas IV B

MIN 5 Bandar Lampung

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan
1 Adelia Putri 75 80 TUNTAS
2 Adnan Al Rizqi 75 75 TUNTAS
3 Ahmad Rafi Jhurais 75 75 TUNTAS
4 Alena Adinda Cesya 75 70 BELUM TUNTAS
5 Almira Hanifa Gayetri 75 70 BELUM TUNTAS
6 Annisa Septia Ramadhani 75 75 TUNTAS
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7 Asma Nabila Filhaq 75 80 TUNTAS
8 Azizah Efrilia 75 60 BELUM TUNTAS
9 Bagus Zada Parayoga 75 50 BELUM TUNTAS
10 Barlian Afghan Pasaribu 75 50 BELUM TUNTAS
11 Dava Ridwansyah,ST 75 75 TUNTAS
12 Davina Zahratul Sita 75 75 TUNTAS
13 Dea Nur Lina 75 80 TUNTAS
14 Devi Alica Putri 75 80 TUNTAS
15 Fadel Ahmad 75 75 TUNTAS
16 Fahma Zidni Albaqi 75 65 BELUM TUNTAS
17 Faramitha Nikeisha 75 70 BELUM TUNTAS
18 Firas Hermizar 75 75 TUNTAS
19 Firdaus Nugraha 75 70 BELUM TUNTAS
20 Hafiza Putri Darmawan 75 80 TUNTAS
21 Isna Nidaul Jannah 75 65 BELUM TUNTAS
22 Izza Aurelia Asshafa 75 60 BELUM TUNTAS
23 Keysa Syafira Al Khumairoh 75 55 BELUM TUNTAS
24 M. Dzuwar Al –Ghifari. H 75 70 BELUM TUNTAS
25 M. Gesta Saputra 75 80 TUNTAS
26 M. Syafiq Al- Ghifari 75 70 BELUM TUNTAS
27 M.Rusydan Adha Keandre 75 60 BELUM TUNTAS
28 Maula Salsa Marzenta 75 65 BELUM TUNTAS
29 Muammar Firdaus 75 75 TUNTAS
30 Muhammad Rafi Assiraj 75 50 BELUM TUNTAS
31 Muhammad Rhasya 75 80 TUNTAS
32 Naufa Hasbiansyah Faiz 75 70 BELUM TUNTAS
33 Nur Wisnu Rifan Muzzaky 75 55 BELUM TUNTAS
34 Raja Chalid Manurung 75 75 TUNTAS
35 Ririn Dede Pardede 75 70 BELUM TUNTAS
36 Rizkina Ramadhani Zain 75 70 BELUM TUNTAS
37 Rizky Dwy Fany 75 75 TUNTAS
38 Sandrika Camelia Saharum 75 65 BELUM TUNTAS
39 Sandy Rafif Aksar 75 80 TUNTAS
40 Satria Yosa Fernando 75 60 BELUM TUNTAS
41 Sulthan Sandi Alfayyad 75 75 TUNTAS
42 Tiara Mustika Ekanusia 75 70 BELUM TUNTAS
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Jumlah 2925
Rata-rata 69.7
Tuntas 19(45,23%)
Belum tuntas 23(54,77%)

Sumber: Data Hasil Belajar Siklus I Pertemuan ke-2 Kels IV B MIN 5 
Bandar Lampung

Gambar 3
Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV . B 

MIN 5 Bandar Lampung Mata Pelajaran IPA Siklus I

Sebagai standar kelulusan di MIN 5 Bandar Lampung 

menetapkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebagai pengukur 

hasil belajar peserta didik adapun penetapan KKM bagi mata pelajaran 

IPA dengan nilai 75.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat 

keberhasilan peserta didik yang mencapai ketuntasan terdapat 23 

peserta didik (54,77%) sedangkan peserta didik yang belum tuntas ada 

19 peserta didik (45,23%), sesuai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 
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di MIN 5 Bandar Lampung yaitu 75. Pada siklus ini hasil belajar 

belum mencapai KKM tetapi sudah meningkat dibandingkan dengan 

hasil belajar sebelumnya.

d.Refleksi

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I pertemuan ke-2 

dilakukan perbaikan dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1) Memberikan penjelasan tentang media animasi edukasi 

2) Melengkapi video yang terkait dengan materi

3) Mempertegas lagi pembelajaran kooperatif supaya peserta didik lebih 

aktif berbicara

4) Lebih memberikan motivasi pada peserta didik agar mereka lebih giat 

belajar sehingga meningkat hasil belajarnya.

3. Siklus II Pertemuan Ke-1

a. Perencanaan

1) Melaksanakan rencana pelaksanaan (RPP)

2) Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus II tentang sifat-sifat 

bunyi

3) Membuat lembar observasi untuk melihat hasil penggunaan media 

pembelajaran

4) Menyiapkan LCD, Monitor/ Layar, Leptop dan spiker aktif

5) Mempersiapkan evaluasi akhir untuk mengetahui hasil belajar
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6) Menyiapakan vidio tentang materi tentang Sifasifat Bunyi

7) Menyiapkan item soal siklus II pertemuan ke II

b. Pelaksanaan

1) Kegiatan Awal

a) Guru mengucapkan salam pembuka

b) Membaca doa bersama sebelum memulai pelajaran

c) Guru mengabsen peserta didik

d) Memberi pertanyaan seputar pertanyaan yang akan dipelajari

e) Menjelaskan indikator yang akan dicapai

2) Kegiatan inti

a) Guru menjelaskan secara umum mengenai materi tentang sifat-

sifat Bunyi, agar peserta didik memiliki gambaran mengenai 

pembelajaran yang akan dipelajari yaitu mengenai sifat-sifat 

Bunyi.

b) Peserta didik menyimak penjelasan guru dengan seksama

c) Guru menyiapkan pembelajaran melalui media video animasi 

edukasi 

d) Guru membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok

e) Guru memberikan satu masalah atau pertanyaan terkait dengan 

materi pokok
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f) Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk berfikir 

sejenak tentang masalah tersebut

g) Guru memutar video animasi edukasi mengenai materi agar 

materi dapat jelas dipahami oleh peserta didik

h) Guru memerintahkan peserta didik untuk memberikan contoh 

sifat-sifat bunyi pada lingkungan sekitar atau dari pengalaman 

peserta didik itu sendri dari hasil diskusi kelompok dan masing-

masing ketua kelompok membacakan didepan kelas.

3) Kegiatan Penutup

a) Guru mengakhiri pelajaran

b) Peserta didik bersiap-siap

c) Guru mengucapkan salam penutup

c. Observasi

Dari tahap observasi yang dilaksanakan pada siklus II 

pertemuan ke-1 tanggal 09 April 2018 pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran kooperatif berbasis kontruktivisme 

dipadukan media video animasi edukasi sudah benar dan sesuai dengan 

langka-langkah pembelajarannya. Dalam proses pembelajarannya 

peserta didik tampak lebih fokus serta pendidik memberikan arahan dan 

dorongan agar peserta didik mengungkapkan pendapat. Tetapi terkadang 

masih ada peserta didik yang tidak mau mengikuti pembelajaran secara 
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berkelompok maka dari itu, pendidik selalu mengarahkan atau memberi 

motivasi kepada salah satu peserta didik yang terkadang tidak mau 

berkelompok dan belajar bersama.

Pada siklus II pertemuan ke-1 pendidik mulai menerapkan 

vidio animasi yang berisi materi pokok karena di siklus sebelumnya 

pendidik sengaja tidak menampilkan video animasi edukasi melainkan 

hanya menggunakan media benda-benda konkrit/nyata hal ini bertujuan 

untuk melihat berkembangan disetiap siklusnya. Pada siklus II 

pertemuan ke-I ini dapat dilihat bahwa peserta didik sangat antusias dan

lebih aktif dan kegaduhanpun mulai sedikit berkurang. Peserta didik 

juga merasa senang dan tidak merasa bosan saat pembelajaran 

berlangsung.

d. Refleksi

Refleksi pada siklus II pertemuan ke-1 ini dilaksanakan oleh 

peneliti dan pendidik IPA. Berdasarkan hasil observasi pendidik saat 

peneliti  melakukan penerapan pembembelajaran koopertif dan 

pendekatan kontruktivisme juga video animasi, diperoleh gambaran 

bahwa secara umum pelaksanaan pembelajaran pada siklus II terlaksana 

dengan baik tetapi masih ada catatan yang harus diperbaiki untuk 

disiklus berikutnya.
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Seperti peserta didik yang masih tidak mau bekerjasama dengan 

temannya dan terkdang masih ada peserta didik yang tidak fokus atau 

berdiam diri. Hal ini menjadi catatan sebagai pendidik untuk 

memperbaiki hal-hal tersebut pada siklus berikutnya.

4. Siklus II Pertemuan ke-2

a. Perencanaan

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

2) mempersiapkan materi pelajaran pada siklus II tentang sifat-

sifat bunyi

3) Membuat lembar observasi untuk melihat hasil pengunaan 

pembelajaran kooperatif berbasis pendekatan konruktivisme 

dipadukan video animasi edukasi

4) Menyiapkan video tentang sifat-sifat bunyi

5) Menyiapkan item soal siklus II pertemuan ke-2.

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan Awal

a) Guru mengucapkan salam pembuka

b) Membaca doa sebelum memulai pelajaran

c) Guru mengabsen peserta didik

d) Guru mengualang materi yang lalu dan memutar video
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2) Kegiatan inti

a) Guru mengulas kembali materi yang telah dipresentasikan oleh 

peserta didik

b) Memberikan evaluasi uji kompetensi

3) Kegiatan penutup

a) Guru mengakhiri pelajaran

b) Peserta didik bersiap-siap

c) Guru mengucapkan salam penutup

c. Observasi

Pada siklus II pertemuan ke-2, tanggal 10 april 2018 

peningkatan hasil belajar terhadap pelajaran IPA masih terlihat dari raut 

muka wajah peserta didik, semangat menjawab pertanyaan selama 

mengikuti pelajaran, akan tetapi masih ada peserta didik yang belum 

berperan aktif dalam pelajaran dan belum berpartisipasi dengan teman 

sekelompoknya.

Evaluasi hasil belajar peserta didik pada siklus II pertemuan 

ke-2 ini sebagai perbaikan dari siklus sebelumnya. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan diatas bahwa standar kelulusan di MIN 5 Bandar 

Lampung menggunakan menetapkan KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) sebagai pengukur hasil belajar peserta didik. Adapun KKM 
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bagi mata pelajaran IPA dengan nilai 75. Adapun nilai hasil belajar pada 

siklus kedua ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Belajar IPA Siklus II Pertemuan ke-2 Kelas IV B

MIN 5 Bandar Lampung

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan
1 Adelia Putri 75 85 TUNTAS
2 Adnan Al Rizqi 75 80 TUNTAS
3 Ahmad Rafi Jhurais 75 80 TUNTAS
4 Alena Adinda Cesya 75 75 TUNTAS
5 Almira Hanifa Gayetri 75 75 TUNTAS
6 Annisa Septia Ramadhani 75 75 TUNTAS
7 Asma Nabila Filhaq 75 75 TUNTAS
8 Azizah Efrilia 75 65 BELUM TUNTAS
9 Bagus Zada Parayoga 75 65 BELUM TUNTAS
10 Barlian Afghan Pasaribu 75 65 BELUM TUNTAS
11 Dava Ridwansyah,ST 75 80 TUNTAS
12 Davina Zahratul Sita 75 80 TUNTAS
13 Dea Nur Lina 75 85 TUNTAS
14 Devi Alica Putri 75 80 TUNTAS
15 Fadel Ahmad 75 80 TUNTAS
16 Fahma Zidni Albaqi 75 70 BELUM TUNTAS
17 Faramitha Nikeisha 75 75 TUNTAS
18 Firas Hermizar 75 75 TUNTAS
19 Firdaus Nugraha 75 70 BELUM TUNTAS
20 Hafiza Putri Darmawan 75 85 TUNTAS
21 Isna Nidaul Jannah 75 70 BELUM TUNTAS
22 Izza Aurelia Asshafa 75 70 BELUM TUNTAS
23 Keysa Syafira Al Khumairoh 75 65 BELUM TUNTAS
24 M. Dzuwar Al –Ghifari. H 75 75 TUNTAS
25 M. Gesta Saputra 75 80 TUNTAS
26 M. Syafiq Al- Ghifari 75 75 TUNTAS
27 M.Rusydan Adha Keandre 75 65 BELUM TUNTAS
28 Maula Salsa Marzenta 75 65 BELUM TUNTAS
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29 Muammar Firdaus 75 80 TUNTAS
30 Muhammad Rafi Assiraj 75 65 BELUM TUNTAS
31 Muhammad Rhasya 75 80 TUNTAS
32 Naufa Hasbiansyah Faiz 75 75 TUNTAS
33 Nur Wisnu Rifan Muzzaky 75 65 BELUM TUNTAS
34 Raja Chalid Manurung 75 75 TUNTAS
35 Ririn Dede Pardede 75 75 TUNTAS
36 Rizkina Ramadhani Zain 75 75 TUNTAS
37 Rizky Dwy Fany 75 80 TUNTAS
38 Sandrika Camelia Saharum 75 60 BELUM TUNTAS
39 Sandy Rafif Aksar 75 85 TUNTAS
40 Satria Yosa Fernando 75 65 BELUM TUNTAS
41 Sulthan Sandi Alfayyad 75 70 BELUM TUNTAS
42 Tiara Mustika Ekanusia 75 75 TUNTAS

Jumlah 3110
Rata-rata 74.05
Tuntas 28(66,67%)
Belum tuntas 14(33,33%)

Sumber: Data Hasil Belajar Siklus II Pertemuan ke-2 Kels IV B MIN 5 Bandar 
Lampung

Gambar 4
Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV . B 

MIN 5 Bandar Lampung Mata Pelajaran IPA Siklus II
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 

peserta didik dalam satu kelas tergolong meningkat dan mencapai KKM  

yang telah ditetapkan, tetapi masih banyak yang belum tuntas. Adapun 

tingkat keberhasilan peserta didik dalam evaluasi ini adalah 28 (66,67%) 

peserta didik yang dinyatakan lulus dan 14 (33,33%) dinyatakan gagal 

dari 42 peserta didik. 

d. Refleksi

Hasil observasi yang telah dilakukan pada siklus II dapat disimpulkan 

bahwa:

1) Peserta terlihat antusias dan kegiatan pembelajaran

2) Peneliti menggunakan video animasi edukasi dalam pembelajaran

3) Pembelajaran kelompok sudah berjalan baik tetapi masih ada 

pesertadidik yang kurang mengikuti

4) Kegaduhan dan mengobrol dengan teman sedikit berkurang

5) Hasil belajar pada siklus II sedikit meningkat dengan sebelumnya.

Selanjutnya peneliti akan melanjutkan siklus berikutnya atau siklus ke III untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran dan melengkapi kekurangan yang telah 

dicatatkan diatas.
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5. Siklus III Pertemuan ke-1

a. Perencanaan

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

2) Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus III tentang syarat terjadinya 

bunyi

3) Membuat lembar observasi untuk melihat hasil penggunaan media 

pembelajaran dan pembelajaran kooperatif juga pendekatan 

kontruktivisme

4) Menyiapkan LCD, Leptop, Layar/ Monitor, dan Spiker aktif

5) Menyiapakan media berupa alat dan bahan untuk percobaan disiklus III ini

6) Menyiapkan video animasi edukasi

7) Mempersiapkan evaluasi akhir untuk mengetahui hasil belajar

8) Menyiapkan item soal siklus III pertemuan ke-2

b. Perencanaan 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengucapkan salam pembuka

b) Membaca doa bersama sebelum memulai pelajaran

c) Guru mengabsen peserta didik

d) Memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang akan dipelajari 

e) Menjelaskan indikator yang akan dicapai



105

2) Kegiatan inti

a) Guru bertanya kepada peserta didik tentang materi sebelumnya dan apa 

yang mereka ketahui sebelumnya

b) Guru menjelaskan secara umum mengenai materi tentang syarat-syarat 

terjadinya bunyi 

c) Peserta didik menyimak penjelasan dari guru dengan seksama

d) Guru menyiapakan pembelajaran video animasi edukasi 

e) Guru membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok

f) Guru memutar video pembelajaran mengenai materi agar materi dapat 

jelas dipahami oleh peserta didik

g) Guru memperintahkan peserta didik untuk mencoba membuat alat 

sederhana atau penghantar bunyi melalui benda padat yaitu telpon-

telponan kaleng

h) Guru memperintahkan peserta didik untuk berdiskusi sejenak, kemudian 

memperintahkan peserta didik unuk mengisi lembar kerja kelompok 

tentang apa yang mereka buat. Masing-masing ketua kelompok 

membacakan hasil diskusi didepan kelas.

i) Guru mengoreksi setiap jawaban peserta didik

j) Guru memberikan kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan yang guru 

ajukan kepada peserta didik.
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3) Kegiatan Penutup

a) Guru mengakhiri pelajaran

b) Peserta didik bersiap-siap

c) Guru mengucapkan salam penutup

c. Observasi

Dari tahap observasi dari setiap siklus, siklus III pertemuan ke-2 

dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

pembelajaran kooperatif berbasis pendekatan kontruktivisme dipadukan video 

animasi ini sudah benar dan sudah sesuai dalam langkah-langkah 

pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran peserta didik tampak lebih fokus 

serta pendidik memberikan arahan dan dorongan agar peserta didik 

mengungkapkan pendapatnya, juga berkerja sama dalam kelompoknya seperti 

pembuatan telpon-telponan sederhana. Pendidik juga lebih banyak memberikan 

kesempatan peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan 

berdiskusi dan banyak melakukan tanya jawab seputar materi yang belum 

dipahami.

Peserta didik tampak lebih disiplin dari sebelumnya, baik dalam 

mengikuti pelajaran maupun dalam melaksanakan tugas oleh pendidik. Adanya 

peningkatan dari mulai pembagian kelompok yang tidak gaduh lagi dan dan sudah 

mulai bisa meningkatkan pengawasan pada peserta didik dalam melakukan tugas 

kelompok. Pada siklus III pertemuan ke-1 ini juga masih tetap menggunakan 



107

media video animasi edukasi dan menunjukkan video yang lebih menarik, hal ini 

membuat peserta didik lebih aktif dan bisa memperkuat ingatan, peneliti juga 

menambahkan alat dan bahan untuk pembuatan alat telpon sederhana dimana ini 

pembuatan alat telpon-telponan sederhana ini akan membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa, dan sikap ilmiah peserta didik. Jika pada siklus I dan II masih didominasi 

oleh peserta didik yang aktif, maka pada siklus III pertemuan ke-1 ini peserta didik 

sudah tidak lagi pasif, meskipun masih ada sebagian peserta didik yang masih sulit 

untuk diajak berkomunikasi. Namun sebagian besar peserta didik kelas IV B ini 

sudah aktif dalam proses belajar mengajar. Dari segi partisipasi dengan kelompok 

juga sudah lebih baik dan lebih kompak. Peserta didik merasa sangat dan tidak 

merasa bosan sebagimana komentar dari peserta didik ketika ditanya sesuai 

pelaksanaan pembelajaran.

Dari hasil diskusi siklus III pertemuan ke-1 ini ternyata semakin bervariasi 

menggunakan media pembelajaran yang menarik akan membuat peserta didik 

semakin merasa senang dalam belajar.

e. Refleksi

Refleksi pada siklus III peretmuan ke-1 ini dilaksanakna oleh peneliti 

dan pendidik IPA. Berdasarkan hasil observasi pendidik saat peneliti melakukan 

penerapan pembelajaran kooperatif berbasis pendekatan kontruktivisme dipadukan 

video animasi edukasi diperoleh gambaran bahwa secara umum pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus III ini telah terlaksana dengan baik. Sudah terlihat bahwa 
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peserta didik tidak lagi kebingungan ketika ada intruksi dari  pendidik pada saat 

pengorganisasian kelompok sudah terlihat akifitas peserta didik sudah meningkat. 

Adapun keaktifan peserta didik tersebut tidak terlepas dari pendidik sendiri yang 

dianggap telah cukup mampu untuk menerapkan pembelajaran kooperatif juga 

pendekatan kontruktivisme dipadukan video animasi edukasi tersebut.

6. Siklus III Pertemuan Ke-2

a. Perencanaan

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus III tentang syarat terjadinya bunyi

3) Membuat lembar observasi untuk melihat hasil penggunaan pembelajaran 

kooperatif dengan pendekatan kontruktivisme dipadukan video animasi

4) Menyiapakan LCD, leptop, monitor, spiker aktif

5) Menyiapakan item soal siklus III pertemuan ke-2

b. Pelaksanaan

1) Kegiatan Awal

a) Guru mengucapkan salam pembuka

b) Membaca doa bersama sebelum memulai pelajaran

c) Guru mengabsen peserta didik

d) Guru mengulang materi yang lalu dan memutar video animasi edukasi
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2) Kegiatan Inti

a) Guru mengulas kembali materi yang telah dipresentasikan oleh peserta 

didik

b) Memberikan evaluasi uji kompetensi

3) Kegiatan Penutup

a) Guru mengakhiri pelajaran

b) Peserta didik bersiap-siap

c) Guru mengucapkan salam penutup

c. Observasi

Pada siklus III pertemuan ke-2 pada tanggal 25 april 2018 peningkatan 

hasil belajar IPA peserta didik masih sangat bersemangat terlihat dari mereka yang 

masih berperan aktif selama mengikuti pelajaran, seakan mereka berusaha untuk 

memperbaikinya dan menjadi lebih baik. Dengan menggunakan video-video animasi 

edukasi yang menarik membuat otak mereka mampu menyimpannya lebih lama dan 

tidak membosankan.

Evaluasi hasil belajar peserta didik pada siklus III pertemuan ke-2 ini sebagai 

perbaikan pada siklus siklus sebelumnya yaitu siklus I dan siklus II. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan diatas bahwa standar kelulusan di MIN 5 Bandar Lampung 

menggunakan menetapkan KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal) sebagai pengukur 

hasil belajar peserta didik, adapun KKM bagi mata pelajaran IPA dengan nilai 75. 

Adapun hasil belajar peserta didik pada siklus III ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 9
Hasil Belajar IPA Siklus III Pertemuan ke-2 Kelas IV B

MIN 5 Bandar Lampung

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan
1 Adelia Putri 75 85 TUNTAS
2 Adnan Al Rizqi 75 75 TUNTAS
3 Ahmad Rafi Jhurais 75 85 TUNTAS
4 Alena Adinda Cesya 75 80 TUNTAS
5 Almira Hanifa Gayetri 75 75 TUNTAS
6 Annisa Septia Ramadhani 75 80 TUNTAS
7 Asma Nabila Filhaq 75 80 TUNTAS
8 Azizah Efrilia 75 65 BELUM TUNTAS
9 Bagus Zada Parayoga 75 65 BELUM TUNTAS
10 Barlian Afghan Pasaribu 75 70 BELUM TUNTAS
11 Dava Ridwansyah,ST 75 85 TUNTAS
12 Davina Zahratul Sita 75 85 TUNTAS
13 Dea Nur Lina 75 90 TUNTAS
14 Devi Alica Putri 75 85 TUNTAS
15 Fadel Ahmad 75 75 TUNTAS
16 Fahma Zidni Albaqi 75 70 BELUM TUNTAS
17 Faramitha Nikeisha 75 80 TUNTAS
18 Firas Hermizar 75 80 TUNTAS
19 Firdaus Nugraha 75 75 TUNTAS
20 Hafiza Putri Darmawan 75 90 TUNTAS
21 Isna Nidaul Jannah 75 75 TUNTAS
22 Izza Aurelia Asshafa 75 75 TUNTAS
23 Keysa Syafira Al Khumairoh 75 60 BELUM TUNTAS
24 M. Dzuwar Al –Ghifari. H 75 75 TUNTAS
25 M. Gesta Saputra 75 90 TUNTAS
26 M. Syafiq Al- Ghifari 75 75 TUNTAS
27 M.Rusydan Adha Keandre 75 60 BELUM TUNTAS
28 Maula Salsa Marzenta 75 75 TUNTAS
29 Muammar Firdaus 75 80 TUNTAS
30 Muhammad Rafi Assiraj 75 75 TUNTAS
31 Muhammad Rhasya 75 85 TUNTAS
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32 Naufa Hasbiansyah Faiz 75 75 TUNTAS
33 Nur Wisnu Rifan Muzzaky 75 70 BELUM TUNTAS
34 Raja Chalid Manurung 75 80 TUNTAS
35 Ririn Dede Pardede 75 80 TUNTAS
36 Rizkina Ramadhani Zain 75 75 TUNTAS
37 Rizky Dwy Fany 75 75 TUNTAS
38 Sandrika Camelia Saharum 75 60 BELUM TUNTAS
39 Sandy Rafif Aksar 75 80 TUNTAS
40 Satria Yosa Fernando 75 60 BELUM TUNTAS
41 Sulthan Sandi Alfayyad 75 75 TUNTAS
42 Tiara Mustika Ekanusia 75 80 TUNTAS

Jumlah 3210
Rata-rata 76.43
Tuntas 33(78,58%)
Belum tuntas 9(21,42%)

Sumber: Data Hasil Belajar Siklus III Pertemuan ke-2 Kels IV B MIN 5 Bandar 
Lampung

Gambar 5
Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV . B 
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkatan keberhasilan 

peserta didik dalam satu kelas tergolong meningkat dan mencapai KKM yang 

telah ditetapkan. Adapun tingkat keberhasilan peserta didik dan evaluasi ini 

adalah 33 (78,58%) peserta didik dinyatakan lulus dan 9 (21,42%), peserta 

didik yang dinyatakan gagal dari 42 peserta didik.

d. Refleksi

Hasil observasi yang telah dilaksankan pada siklus III dapat disimpulkan bahwa:

1) Peserta didik mulai akhir dari pada pertemuan sebelumnya

2) Peneliti melengkapi video sebagai media pembelajaran

3) Menggunakan model pembelajaran dan pendekatan yang mendukung video 

animasi edukasi

4) Peserta didik semakin kritis terhadap hal-hal yang baru mereka ketahui

5) Hasil belajar yang mereka peroleh pada siklus III meningkat dari pada hasil dari 

siklus-siklus sebelumnya.

Adapun indikator keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif 

berbasis kontruktivisme dipadukan video animasi dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV B adalah:

1) Sebelum proses pembelajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih 

dahulu dalam bentuk RPP



113

2) Dengan menggunakan media animasi edukasi dan model pembelajaran yang 

bervariasi peserta didik lebih aktif bergerak dan berani mengungkapkan 

pendapat atau materi yang telah dipahaminya

3) Peserta didik termotivasi pada kegiatan belajar peserta didik dengan 

menggunakan media animasi edukasi.

4) Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik.

C. Pembahasan

Pembahasan keberhasilan belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif juga pendekatan kontruktivisme dan dibantu dengan 

media animasi edukasi mengacu pada keberhasilan pengamatan yang telah 

peneliti lakukan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan terhadap 

hasil belajar peserta didik mata pelajaran IPA setelah mengggunakan 

pembelajaran kooperatif berbasis kontruktivisme dipadukan video animasi. Hal 

ini terbukti dari peningkatan hasil belajar peserta didik setelah proses 

pembelajaran menggunakan video animasi. Pembahasan ini berisi tentang uraian 

dan penjelasan mengenai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh 

peneliti bekerjasama anatara peneliti dengan pendidik/guru IPA kelas IV B (Heru 

Fasta Wijaya, S.Pd.) dan hal-hal yang dibahas dalam pembahasan adalah suatu 

yang berkaitan dengan penelitian.

Tindakan yang dilakukan pendidik dengan menggunakan model kooperatif 

berbasis pendekatan kontruktivisme dipadukan video animasi edukasi, dimana 
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pembelajaran ini menekankan kepada setiap kelompok untuk memahami, 

menyimak, dan mampu menggugah semangat dan antusias peserta didik dalam 

belajar melalui video animasi edukasi yang dijadikan sebagai konsep-konsep 

untuk mendukung proses belajar mengajar menggunakan media serta 

pembelajaran kelompok seperti diskusi juga tanya jawab. Dengan model 

pembelajaran kelompok diharapkan peserta didik mampu berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, memusatkan perhatiannya dan peserta didik merasa 

senang.

Penerapan pembelajaran kooperatif dan pendekatan kontruktivisme 

dipadukan video animasi menjadikan peserta didik lebih bersemangat dan 

antusias yang tinggi terlihat dari roman muka  cukup ceria pada saat 

berkelompok, saling berperan menyelesaikan tugas, bekerjasama, saling 

membutuhkan, dan sangat berbeda dari pada pembelajaran sebelumnya. Selain itu 

dapat mempresentasikan langsung materi yang disampaikan sehingga 

menimbulkan rasa ingin tahu yang besar pada peserta didik.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada siklus I, maka kondisi kelas IV B 

sebagaimana pengamatan peneliti melalui observasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Peserta didik masih belum terbiasa menggunakan pembelajaran kooperatif 

atau pembelajaran kelompok, dan dapat menjelaskan materi ke depan 

teman-temannya
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2. Peserta didik masih kurang dalam mengungkapkan gagasan/ pendapat yang 

mereka ketahui sebelumnya 

3. Peserta didik masih menguntungkan pada peserta didik yang lain, sehinga 

pelajaran masih didominasi oleh peserta didik yang aktif saja.

4. Pada saat pembelajaran berlangsung masih ada beberapa peserta didik yang 

bermain sendiri dan berbicara dengan teman sebangkunya.

5. Hasil belajar peserta didik belum mencapai KKM.

Untuk menyikapinya maka perlu adanya perbaikan atau solusi pembenahan, 

diantaranya:

1. Memberikan penjelasan tentang video animasi edukasi

2. Pendidik lebih sering bertanya dan memotivasi agar peserta didik 

mengungkapkan pendapat/ gagasan ide yang pengalaman yg mereka ketaui 

sebelumnya

3. Melengkapi video yang terkait pada materi

4. Mempertegas lagi pembelajaran kelompok/diskusi supaya peserta didik aktif 

berbicara

5. Menekankan pada evaluasi untuk mengukur hasil belajarnya

6. Membuat lembar pengamatan peserta didik

7. Mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan siklus II sehingga 

kekurangan yang ada pada siklus I tidak terulangi pada siklus berikutnya.
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Pelaksanaan siklus ke II adalah untuk mengantisipasi kekurangan pada 

siklus I peneliti menyiapakan pelaksanaan siklus II. Adapun persiapannya adalah 

berupa rencana tindakan sebagai berikut:

1. Membuat rencana pembelajaran

2. Menyiapkan media pembelajaran

3. Menerapkan model pembelajaran kooperatif dan pendekatan kontruktivisme 

yang sesuai dalam langkah-langkah

4. Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus II 

5. Mempersiapkan evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik

Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengambilan data 

berupa hasil pengamatan proses belajar. Dengan melihat video yang telah disediakan 

oleh peneliti sebagai media belajar, ternyata peserta didik tampak bertambah 

antusias dan bersemangat, awalnya peserta didik hanya mengetahui secara teori saja 

namun setelah diberikan video animasi yang menjadikan mereka secara tidak 

langsung dapat mengerti tentang sifat-sifat bunyi.

Pada siklus II peningkatan hasil belajar terhadap pelajaran IPA semakin 

terlihat tetapi masih banyak yang belum memenuhi nilai KKM. Jika pada siklus I 

masih didominasi oleh peserta didik yang tidak aktif, maka pada siklus II ini peserta 

didik sudah tidak pasif lagi tetapi masih ada beberapa peserta didik yang belum aktif 
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terkadang diam saja dan sulit diajak berkomunikasi. Hasil observasi yang telah 

dilaksanakan pada siklus II dapat disimpulkan bahwa:

1. Peserta didik mulai aktif dari pada pertemuan sebelumnya

2. Peserta didik lebih antusias

3. Peneliti menggunakan media animasi yang menarik

4. Kegaduhan pun mulai berkurang dari sebelumnya

5. Hasil belajar peserta diidk yang mereka peroleh pada siklus II dari 

pada hasil dari siklus I.

Dari beberapa siklus yang telah dilaksankan peneliti yaitu siklus I dan siklus 

II peneliti masih melihat kekurangan yang terdapat pada siklus sebelumnya yaitu 

siklus II. Maka dari itu peneliti melaksanakan siklus berikutnya yaitu siklus III 

diamana untuk menyikapinya maka perlu adanya perbaikan atau solusi pembenahan 

diantaranya:

1. Memberikan penjelasan tentang pentingnya bekerja kelompok

2. Memberikan penjelasan tentang video animasi edukasi

3. Memberikan motivasi agar peserta didik tidak ragu dalam 

mengutarakan pendapatnya atau ide

4. Menyiapkan media praktek ipa berupa alat-alat sederhana untuk 

membuat telpon kaleng

5. Melengkapi video yang terkait dengan materi

6. Membuat lembar pengamatan untuk mengukur hasil belajarnya
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7. Menekankakn pada evaluasi untuk mengukur hasil belajarnya

8. Mempersiapkan segala yang terkait dengan siklus III sehingga 

kekurangan yang ada pada siklus II tidak terulangi.

Siklus ke III adalah untuk mengantisipasi kekurangan pada siklus ke II, maka 

peneliti mempersiapkan pelaksanaan siklus ke III. Adapun persiapannya adalah :

1. Membuat rencana pembelajaran

2. Menyiapkan media pembelajaran

3. Menyiapakan alat dan bahan percobaan terkait dengan materi

4. Menerapkan media animasi edukasi dengan pembelajaran 

kooperatif/ diskusi. Dengan model tersebut diusahakan peserta 

didik dapat lebih aktif berbicara dan membantu cara berpikir 

peserta didik dalam berdiskusi.

5. Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus III

6. Mempersiapkan Lembar Kerja Kelompok

7. Mempersiapkan evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar peserta didilk

8. Mengadakan tanya jawab sebagai mengukur pemahaman peserta 

didik pada pelajaran tersebut.

Pada kegiatan siklus III ini berlangsung peneliti pengambilan data berupa 

hasil pengamatan proses belajar. Dengan melihat video yang telah disediakan oleh 

peneliti dan alat dan bahan untuk praktek IPA ternyata peserta didik tampak 
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bertambah antusias dan semangat, awalnya peserta didik hanya mengetahui secara 

teori saja namun setalah diberikan video animasi dan dapat mempraktekan secara 

langsung menjadikan mereka secara tidak langsung dapat mengerti tentang materi 

yang telah dijelaskan yaitu sifat-sifat bunyi dan cara perambatannya.

Pada siklus III ini peningkatan hasil belajar terhadap pelajaran IPA semakin 

terlihat karena peserta sudah mampu berkomunikasi dengan temannya dan 

mengutarakan pendapatnya juga mau bekerjasama dalam kelompoknya, serta 

semanagat dan keaktifan menjawab pertanyaan selama mengikuti pelajaran begitu 

juga dengan nilai yang didapat dari tugas individu, seakan mereka berusaha 

memperbaikinya dan menjadi lebih baik.

Jika pada siklus II masih didominasi oleh peserta didik yang tidak aktif, maka pada 

siklus III ini peserta didik sudah tidak lagi pasif, dan mereka aktif dalam 

mengutarakan pendapatnya.  Sebagian besar peserta didik kelas IV B ini sudah aktif 

dalam proses belajar mengajar. Hasil observasi yang telah dilaksanakan pada siklus 

III dapat disimpulkan bahwa:

1. Peserta didik mulai aktif dari pada pertemuan sebelumnya

2. Peserta didik yang sulit diajak berkomunikasi dan tidak mau 

bekerjasama menjadi kooperatif dan membutuhkan satu sama lain

3. Peserta didik semakin kritis terhadap hal-hal yang baru mereka 

ketauinya

4. Peserta didik aktif dalam mengajukan ide/ pendapatnya
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5. Hasil belajar yang mereka peroleh pada siklus III meningkat dari pada 

hasil belajar pada siklus sebelumnya.

Maka dari itu hasil pengamtan dapat diketahui bahwa dalam proses belajar 

mengajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dibutuhkan media dan 

model pembelajaran juga pendekatan yang sesuai sehingga menjadikan peserta didik 

lebih berperan aktif tanpa rasa takut dan mampu berkreativitas dan mengantarkan 

peserta didik pada kompetensi yang akan dicapai serta menjadikan pembelajaran 

tetap menarik.

Berdasarkan peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 pasal 

64 ayat (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dalam pasal 63 ayat 1 

butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan,dan 

perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan

akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.1

Penilaian yang dimaksud pada ayat ini digunakan untuk: 1) menilai 

pencapaian kompetensi, 2) bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 3) 

memperbaiki proses pembelajaran.

Maka evaluasi hasil belajar peserta didik seharusnya dilakukan guru secara 

terus menerus dengan berbagai cara, bukan hanya pada saat-saat ulangan terjadwal 

atau saat ujian belaka.

                                                          
1 Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, 2006
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Dalam peneliian ini terdapat 3 penilaian yaitu dilakukan pada setiap siklus 

yakni tes pada akhir siklus I, tes akhir siklus II dan tes akhir siklus III. Peningkatan 

hasil belajar peserta didik ini, peneliti mengambil dari penetapan KKM MIN 5 

Bandar Lampung. Berikut tabel pemaparan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan pada pra siklus, siklus I, siklus II dan siklus III.

Tabel 10

Laporan Hasil Belajar IPA Kelas IV B , Pra Siklus, Siklus I, Siklus II dan 
Siklus III MIN 5 Bandar Lampung

No Nama Siswa KKM Nilai
Pra 
Siklus

Siklus 
I

Siklus 
II

Siklus 
III

1. Adelia Putri 75 80 80 85 85
2. Adnan Al Rizqi 75 75 75 80 75
3. Ahmad Rafi Jhurais 75 75 75 80 85
4. Alena Adinda Cesya 75 60 70 75 80
5. Almira Hanifa Gayetri 75 65 70 75 75
6. Annisa Septia Ramadhani 75 70 75 75 80
7. Asma Nabila Filhaq 75 75 80 75 80
8. Azizah Efrilia 75 50 60 65 65
9. Bagus Zada Parayoga 75 60 50 65 65
10. Barlian Afghan Pasaribu 75 65 50 65 70
11. Dava Ridwansyah,ST 75 70 75 80 85
12. Davina Zahratul Sita 75 75 75 80 85
13. Dea Nur Lina 75 80 80 85 90
14. Devi Alica Putri 75 85 80 80 85
15. Fadel Ahmad 75 70 75 80 75
16. Fahma Zidni Albaqi 75 60 65 70 70
17. Faramitha Nikeisha 75 70 70 75 80
18. Firas Hermizar 75 70 75 75 80
19. Firdaus Nugraha 75 70 70 70 75
20. Hafiza Putri Darmawan 75 75 80 85 90
21. Isna Nidaul Jannah 75 60 65 70 75
22. Izza Aurelia Asshafa 75 65 60 70 75
23. Keysa Syafira Al Khumairoh 75 65 55 65 60
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24. M. Dzuwar Al –Ghifari. H 75 70 70 75 75
25. M. Gesta Saputra 75 80 80 80 90
26. M. Syafiq Al- Ghifari 75 70 70 75 75
27. M.Rusydan Adha Keandre 75 55 60 65 60
28. Maula Salsa Marzenta 75 60 65 65 75
29. Muammar Firdaus 75 80 75 80 80
30. Muhammad Rafi Assiraj 75 65 50 65 75
31. Muhammad Rhasya 75 85 80 80 85
32. Naufa Hasbiansyah Faiz 75 70 70 75 75
33. Nur Wisnu Rifan Muzzaky 75 50 55 65 70
34. Raja Chalid Manurung 75 70 75 75 80
35. Ririn Dede Pardede 75 70 70 75 80
36. Rizkina Ramadhani Zain 75 72 70 75 75
37. Rizky Dwy Fany 75 74 75 80 75
38. Sandrika Camelia Saharum 75 65 65 60 60
39. Sandy Rafif Aksar 75 80 80 85 80
40. Satria Yosa Fernando 75 70 60 65 60
41. Sulthan Sandi Alfayyad 75 75 75 70 75
42. Tiara Mustika Ekanusia 75 75 70 75 80

Jumlah 2991 2925 3110 3210
Tuntas 15 19 28 33

Belum Tuntas 17 23 14 9
Rata-Rata 69,55 69.7 74.05 76.43

Untuk lebih jelasnya presentase hasil belajar dari pra siklus, siklus I, siklus II, dan 

siklus III bisa dilihat pada table laporan hasil belajar ini:

Tabel 11

Laporan Hasil Belajar

No. Penilaian Jumlah Ketuntasam Presetase Rata-
rataTuntas B. Tuntas Tuntas B. Tuntas

1. Pra Siklus 15 27 35,71% 64,29% 69,55
2. Siklus I 19 23 45,23% 54,77% 69,7
3. Siklus II 28 14 66,67% 33,33% 74,5
4. Siklus III 33 9 78,58% 21,42% 76,43
Sumber: Data diolah dari tabel X
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Dari tabel diatas maka dapat dilihat peserta didik yang lulus 33 dan yang gagal 9

peserta didik, yang mana dari keseluruhan nilai rata-rata kelas diperoleh 76,43, 

sedangkan KKM yang ditetapjan mata pelajaran IPA adalah 75.

Gambar 6

Grafik Laporan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III.

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar mengajar yang tuntas pada prasiklus terdapat, 15 (35,71%) peserta 

didik yang tidak lulus terdapat 27 (64,29%) peserta didik, sedangkan pada 

siklus I peserta didik yang tuntas berjumlah 19 (45,23%) peserta didik, dan 

yang tidak tuntas 23 (54,77%) peserta didik, selanjutnya mengalami 

peningkatan pada siklus II yaitu 28 (66,67%) yang tuntas, sedangkan 14 

(33,33%) yang belum tuntas. Adapun peningkatan pada siklus III yaitu 
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sebanyak 33 (78,58%) peserta didik yang tuntas, dan yang belum tuntas 

sebanyak 9 (21,42%) peserta didik.

Dengan hasil yang telah dipaparkan diatas, maka hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran IPA melalui pembelajaran kooperatif berbasis 

kontruktivisme dipadukan video animasi edukasi pada peserta didik kelas IV 

B MIN 5 Bandar Lampung dinyatakan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik.

Berdasarkan hipotesis yang peneliti ajukan berbunyi, “dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis konstruktivisme 

dipadukan video animasi edukasi ini, dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada pelajaran IPA di MIN 5 Bandar Lampung”. Sangat cocok dalam 

pembelajaran dan itu terbukti bahwa dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif dan pendekatan kontruktivisme dipadukan video animasi hasil 

belajar IPA peserta didik meningkat. Dengan demikian hipotesis diterima.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data bahwa Penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif Berbasis Kontruktivisme dipadukan Video Animasi Edukasi pada mata 

pelajaran IPA Kelas IV. B MIN 5 Bandar Lampung. Hal ini dapat diketahui adanya 

peningkatan hasil belajar pada setiap siklus sebagai berikut:

Siklus I peserta didik yang tuntas berjumlah 19 (45,23%) dan yang tidak 

tuntas berjumlah 23 (54,77%) selanjutnya mengalami peningkatan pada siklus II 

peserta didik yang tuntas menjadi  28 (66,67%) dan yang tidak tuntas 14 (33,33%) 

adapun hasil dari siklus III yaitu peserta didik mengalami peningkatan menjadi 33 

(78,58%) yang tuntas sedangkan, yang tidak tuntas yaitu 9 (21,42%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif Berbasis Konstruktivisme dipadukan Video Animasi Edukasi dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV.B MIN 5 Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan maka dapat 

diketahui adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dengan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif berbasis konsruktivisme dipadukan video animasi edukasi 

sebagai bentuk upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV.B MIN 5 
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Bandar Lampung akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih ditemukan kekurangan 

dalam pelaksanaan. Maka dari itu peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Guru, Khususnya guru mata pelajaran IPA

a. Agar melanjutkan penggunaan pembelajaran kooperatif dan 

pendekatan kontruktivisme juga disetai dengan media video animasi 

edukasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengobtimalkan 

penggunaan media vidio animasi edukasi pada mata pelajaran IPA

b. Guru hendaknya lebih memperdalam pengetahuan pembelajaran 

kooperatif juga pendekatan kontruktivisme maupun tentang video 

animasi edukasi dan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada 

peserta didik sebelum menerapkannya agar pelaksanaan akan berjalan 

dengan maksimal

c. Bagi guru/ calon guru penggunan model pembelajaran kooperatf dan 

pendekatan kontruktivisme dipadukan video animasi edukasi dapat 

dijadikan alternative atau upaya guru dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA maupun bidang studi 

lainnya.

2. Kepada Peserta didik

a. Agar peserta didik lebih antusias lagi dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM)
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b. Agar peserta didik lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, 

ide, dan gagasan

c. Agar peserta didik saling berkomunikasi dan bekerjasama dengan 

teman kelompoknya.
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