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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS IV   

MI MASYARIQUL ANWAR 4 SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

Oleh: 

Khusnul Khotimah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode problem based learning 

(PBL) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 

Suka Bumi Bandar Lampung.Penelitian ini dilaksanakan di MI Masyariqul Anwar 4 Suka Bumi 

Bandar Lampung, bulan juni sampai mey 2018. Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas IV MI 

Masyariqul Anwar 4 Suka Bumi Bandar Lampung sebanyak 39 siswa. Instrument yang 

digunakan soal pilihan ganda. untuk mengukur hasil belajar.Penelitian ini menggunakan Model 

problem based learning (PBL) merupakan salah satu metode yang sangat cocok digunakan 

sebagai alat bantu pembelajaran IPA , karena metode problem based learning (PBL) merupakan 

metode yang membuat peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis 

menumbuhkan inisiatif peserta didik. 

Metode problem based learning (PBL) merupakan salah satu metode yang cocok 

digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dalam pembelajaran IPA, karena metode problem 

based learning ( PBL) merupakan metode yang membuat peserta didik berfikir kritis untuk 

menjawab soal-soal yang di berikan. 

Berdasarkan hasil analisis statistik normalitas, homogenitas, dan uji t, diperoleh bahwa 

ada pengaruh metode pembelajaran problem based learning (PBL) terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran IPA siswa kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar Lampung. Kelas 

eksperimen menggunakan metode pembelajaran problem based learning (PBL), hasil siswa 

memiliki rata-rata skor pretest 56,54 dan posttest 85,3 Adapun untuk kelas kontrol memiliki skor 

rata-rata hasil belajar pretest 47,21 dan posttest77,10. 

 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran problem based learning (PBL), Hasil Belajar, IPA. 
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MOTTO 

      

َ يَْجَعل لَّهُ َمْخَرج   َوَمن يَتَّقِ   َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََل يَْحتَِسُب ۚ َوَمن يَتََىكَّْل َعلَى َّللاَّ

َ بَالِغُ   ِ فَُهَى َحْسبُهُ ۚ إِنَّ َّللاَّ ا  َّللاَّ ُ لُِكلِّ َشْيٍء قَْدر   أَْمِرِه ۚ قَْد َجعََل َّللاَّ

Artinya:“barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan 

jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-

sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. 

Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (QS. At-

Thalaq: 2-3).
1
 

  

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2013), H.38. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar tidak hanya menekankan pada aspek mengingat 

pengetahuan dan pemahaman, namun juga aspek aplikasi, analisis, 

evaluasi, dan kreativitas. Hal ini penting karena peserta didik dapat 

melatih berpikir dan memecahkan masalah serta pengaplikasian konsep 

dalam kehidupan sehari-hari.
1
Oleh karena itu diperlukan penerapan model 

pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar peserta didik 

yang aktif serta melatih kemampuan berpikir sehingga dapat memecahkan 

masalah.Dalam islam, pendidikan juga terkandung dalam berbagai surat 

yang ada didalamnya. Salah satunya ada didalam  Surat Taubah (9) ayat 

122 

فَلَۡىََلوَفَسَ ٗ  ۞َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمىُىَن لِيَىفُِسوْا َكآفَّة ِمه ُكلِّ  ۚ 

ۡىهُۡمطَآئِفَةٗ  فِۡسقَة يىَِىلِيُىِرُزوْاقَۡىَمهُۡمئَِذاَزَجُعٓىْاِإلَۡيِهۡملََعلَّهُۡميَۡحَرُزونَ ٗ  مِّ  ٢١١لِّيَتَفَقَّهُىْافِيٱلدِّ
 

Artinya :Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. 

At-Thalaq:122).
2
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa  Allah SWT akan 

meninggikan derajat dan martabatnya orang-orang yang beriman dan 

orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini berhubungan 

dengan begitu pentingnya pendidikan sehingga harus dijadikan 

prioritas utama dalam pembangunan bangsa, oleh karena itu 

                                                             
1
Devi Diyas, penerapan model problem based learning (PBL) untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis peserta didik pada pembelajaran ipa kelas VII smp negeri 5 sleman 

(skripsi). 
2
Kementerian Agama RI, al- qur’an dan terjemahnya (Bandung : Diponogoro, 2013), h.434. 
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diperlukan mutu pendidikan yang baik agar tercipta proses 

pendidikan yang kompetitif. 

Hal ini berhubungan dengan begitu pentingnya pendidikan 

sehingga harus dijadikan prioritas utama dalam pembangunan bangsa, 

oleh karena itu diperlukan mutu pendidikan yang baik agar tercipta 

proses pendidikan yang kompetitif. Dalam keseluruhan proses 

pendidikan disekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang 

penting, artinya berhasil tidak nya tujuan pendidikan banyak 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik. 

Keberhasilan dari proses belajar ditandai dengan tercapainya tujuan 

pembelajaran serta hasil belajar yang optimal. 

Pendidikan adalah usahasa dari dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlakmulia, serta keterampilan yang diperlukandirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
3
Pendidikan dengan suasana belajar 

yang bisa di rancang dengan baik dapat membuat siswa lebih secara 

aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-

masingsiswa. 

Pendidikan yang dilaksanakan sebagai upaya pendewasaan 

mental, intelektual, dan spritual, maka dalam kebijakannya, 

pendidikan harus di-settingse demikian rupa, sehingga keberadaannya 

                                                             
3
Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1. 
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dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat.Unsur utama dalam 

kesuksesan pendidikan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam 

perumusan kebijakan-nya.Dalam konteks pendidikan di Indonesia, 

kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik dalam aspek budaya, 

ras, agama dan sosial, menuntutadanyakebijakanpendidikan yang 

dapatmengakomodir seluruh kepentingan masing-masing unsur yang 

berbeda tersebut. Hal ini tentu saja tidak harus menghilangkan ciri 

khas pendidikan Nasional yang mengedepankan unsur-unsur 

nasionalisme sebagai simbol pemersatu bangsa. Namun demikian 

pendidikan harus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi-

potensi daerah yang sebenarnya akan menjadi tonggak kebesaran 

bangsa ini.\Sistem sentralisasi pendidikan yang sebelumnya mewarnai 

dunia 

pendidikan Indonesia dengan segala plus minusnya, telah 

terbukti kurangefektif mengantarkan bangsa ini untuk cepat keluar 

dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan hanya 

dapat menguntungkan beberapapihak dan merugikan pihak yang lain. 

Di antara kelemahan sistem pendidikan selama ini adalah adanya 

opini yang sama bahwa pendidikan dianggap berhasil bila ia mampu 

menjadikan peserta didik seperti orang lain (misalnya guru, atau 

tokoh-tokoh yang dianggapberhasil). Nilai kemandirian dan 

independensi peserta didik tidak mendapatkan perhatian.
4
Jadi 

pendidikan merupakan asset bersama bangsa untuk mengantarkan 

                                                             
4
Mohammad Thoha, Perkembangan Pendidikan (JurnalTadris, Volume 2,  2007). 
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masyarakat pada tingkat kemajuan intelektual, emosional dan 

spiritual, sehungga pendidikan itu harus di jaga bersama oleh seluruh 

komponen bangsa ini. 

Syamsu Yusuf dkk membagi masa anak-anak di sekolah dasar 

menjadimasa atau usia sekolah dasar (7-12 tahun) di tandai dengan 

gerak atau aktivitas motorik yang lincah.Oleh karena itu usia ini 

merupakanmasa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan 

dengan motorik, perkembangan fisik yang normal merupakan salah 

satu factor penentu (determinant factor) kelancaran proses belajar, 

baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan.
5
Jadi 

perkembangan motoric sangat menunjang keberhasilan belajar peserta 

didik, masa untuk anak tingkat tinggi berusia 9-12 tahun. Maka kelas 

IV sekolah dasar tergolong pada masa anak kelas tinggi.  

Mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang mengaitkan 

fenomena fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

dengan proses pembelajaran. Mata pelajaran IPA pada dasarnya 

adalah mata pelajaran yang menyajikan benda-benda konkret sebagai 

sumber belajar utamanya. Sehingga dibutukan keterlibatan siswa 

secara langsung, karena pengalaman belajar yang didapat siswa dalam 

kehidupan sehari-hari sangat membantu proses pembelajaran yang 

berlangsung.  

                                                             
5
SyamsuYusuf, dkk, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta:PTRajaGrafindoPersada, 

2014)., h. 59. 
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Menurut Ayu Nur Shawmi mengatakan Sains merupakan 

pengetahuan yang di peroleh melalui pembelajaran dan pembuktian 

atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari 

hokum-hukum alam yang terjadi, yang di buktikan melalui metode 

ilmiah. Ilmu pengetahuan alam merupa kanterjemahan kata-kata 

dalam bahasa inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan 

alam (IPA). Sain atau di 

sebutdenganilmupengetahuanalammerupakanilmu yang berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

sains bukan hanya penguasaan kumpulan-kumpulan pengetahuan yang 

berupafakta-fakta, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. 
6
jadi untuk mewujudkan pembelajaran sains yang 

baik dalam mencapai tujuan pembelajaran maka di perlukan sebuah 

model pembelajaran yang baikuntuk di terapkan pada para peserta 

didik. 

Pembelajaran IPA perlu diusahakan keefektifannya dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran inkuiri. Badan Stándar 

Nasional Pendidikan (BSNP), menganjurkan untuk melaksanakan 

pembelajaran IPA dengan pembelajaran Inkuiri dari proses 

pembelajaran sains iaplikianasi konsep merupakan bagian dari hakikat 

IPA, sehingga menjadi indikator pelaksanaan pembelajaran, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisasi kemunculan aspek 

aplikasi konsep dalam evaluasi pembelajaran IPA, selanjutnya 

                                                             
6
Ayu Nur Shawmi, Analisis Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah Dalam 

Kurikulum 2013 (JurnalTerampil, Volume 3 nomor 1, Juni 2016). 
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mendiskripsikan .dan menganilisi faktor-faktor yang didikasikan dapat 

mempengaruhi guru memunculkan aspek aplikasi konsep dalam 

evaluasi pembelajaran IPA.
7
Dengan demikian perlu adanya 

kesesuaian antara proses pembelajaran dengan evaluasi yang akan 

diberikan, sehingga ketercapaian hakikat pembelajaran IPA dapat 

diukur oleh guru dan dapat di capai oleh masing-masing siswa. 

Tujuan pembelajaran IPA di MI adalah untuk menanamkan 

rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi dan 

masyarakat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

mengembangkan gejala alam, sehingga siswa dapat berfikir kritis dan 

objektif. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam mempelajari IPA, 

keterlibatan siswa dalam melakukan proses pengamatan secara 

langsung untuk memecahkan masalah sangat diperlukan agar dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Namun pada kenyataannya, pembelajaran IPA masih 

terpengaruh oleh paradigma pendidikan lama, yaitu pembelajaran 

berpusat pada guru, sementara siswa sebagai "gelas kosong" yang 

harus siap diisi sesuai kemampuan guru. Ketika proses pembelajaran 

berlangsung, siswa hanya mendengarkan dan mencatat konsep-konsep 

abstrak yang disampaikan guru, tanpa bisa mengkritisi apa arti konsep 

itu. Saat mengerjakan soal latihan, siswa mungkin dapat mengerjakan 

                                                             
7
Syahidan nurdin, Aspek aplikasi konsen sains dalam evaluasi pembelajaran IPA di MI di 

aksespada tanggal 26 desember 2017 pukul  19:20 WIB. 
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soal-soal yang setipe dengan yang dicontohkan guru, namun pada saat 

ada soal yang membutuhkan pemahaman konsep,siswa akan merasa 

kesulitan dalam menyelesaikannya, sebab mereka bukan belajar 

memahami konsep,tetapi mencatat konsep. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya di titik 

beratkan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, 

konsep atau prisnsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadikan wahana bagi siswa 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan 

sehari.
8
Hal serupa juga terjadi di MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi 

Bandar Lampung. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, proses 

pembelajaran IPA di MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar 

Lampung masih berjalan satu jalur, maka dengan ini sangat jelas 

bahwa amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang aktif guna mengembangkan potensi siswa akan terhambat. Disisi 

lain, dalam pengamatan peneliti juga terlihat guru masih menjadi satu-

satunya sumber informasi yang memberikan pengetahuan dengan 

menggunakan metode ceramah, mencatat, dan hanya menjelaskan 

materi secara text book. 

                                                             
8
Diana endah handayani, Problem based learning dalam pembelajaran ipa, di akses pada 

tanggal 26 desember 2017 pukul 20:00 WIB,(Jurnal). 
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Penggunaan metode demikian dikhawatirkan dapat 

meningkatkan tingkat kejenuhan siswa dalam belajar, terlebih lagi 

penugasan yang diberikan oleh guru adalah dengan cara menghafal. 

Terlihat jelas bahwa siswa yang paling cepat menghafal materi akan 

mendapat nilai yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan siswa hanya 

terfokus pada bagaimana cara menghafal materi bukan memahami 

materi dengan baik. Sedangkan kita semua tahu bahwa kemampuan 

mengingat tidak jauh lebih baik daripada kemampuanmemahami. 

Pada dasarnya kemampuan siswa dalam mengingat hafalan 

materi hanya berlangsung sesaat. Terbukti dengan adanya 

pengulangan materi di minggu selanjutnya, memberikan alternatif 

yang sesuai untuk pembelajaran IPA. Partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran IPA masih tergolong rendah. Hal ini berpengaruh pada 

hasil belajar IPA yang didapat siswa kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 

Sukabumi Bandar Lampung  

Tabel 1 

Ketuntasan HasilNilaiSoalmatapelajaran IPA Kelas IV MI 

Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar LampungTahunajaran 

2017/2018 

 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai KKM Jumlah 

Ketuntasan 

Presentase 

Ketuntasan 

Keterangan 

IV A 19         7 36,9% Tuntas 

    12 63,1% Belum 

Tuntas 
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IV B 19     4 21% Tuntas 

    15 79% Belum 

Tuntas 

Sumber: Dokumentasi nilai tes soal mata Pelajaran IPA kelas IV MI 

Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar Lampung. 

 

Pembelajaran IPA yang diharapkan terjadi di lapangan adalah 

pembelajaran yang bersifat langsung. Pembelajaran yang bersifat 

langsung akan membuat siswa membangun pengetahuannya sendiri. 

Pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri adalah dengan membuat siswa mencari 

ilustrasi dari informasi yang diberikan oleh guru untuk kemudian 

dibangun pola-pola berpikir tertentu. Pembangunan pola-pola berpikir 

ini dilakukan secara induktif. Proses mengamati secara terstruktur, 

menganalisis, dan menyimpulkan dari pembelajaran induktif 

akanmelatih kemampuan berpikir kritis siswa. Proses belajar secara 

induktif ini dapat diterapkan dalam model pembelajaran berbasis 

masalah yang disebut Problem Based Learning. Sehingga penerapan 

model PBL ini diharapkan mampu menjadi alternatif peningkatan 

aktivitas belajar siswa didalam kelas untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa khususnya dalam mata pelajaran IPA. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah 

dalam penelitian inidapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
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Aktivitas belajar siswa masih terpaku pada kegiatan menghafal, 

mencatatmateri dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

1. Rendahnya hasil belajar peserta didik kelas IV A dan IV B dalam 

mata pelajaran IPA 

2. Metode yang digunakan adalah metode ceramah yang diiringi 

dengan penjelasan, pembagian tugas, dan latihan. 

3. Guru belum pernah melakukan pembelajaran dengan mengguakan 

model pembelajaran (problem based learning) PBL 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

penelitian inihanya akan meneliti masalah tentang hasil belajar IPA 

yang masih rendah. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dikemukakan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat 

pengaruh penggunaan model Problem Based Learning terhadap hasil 

belajar IPA peserta didik kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi 

Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan model Problem Based Learning terhadap Hasil belajar 

IPA pesertadidik kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar 

Lampung. 
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F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian 

a. Guru  

1. Memper luas wawasan dan pengetahuan guru mengenai 

penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) pada peserta didik kelas IV MI 

Masyariqul Anwar IV sukabumi Bandar lampung. 

2. Sebagai bahan pertimbangan melakukan pembelajaran 

yang menarik . 

b. Pesertadidik 

Peneliti diharapkan dapat membantu peserta didik secara 

individu dalam memecahkan suatu masalah, serta bertanggung 

jawab atas tugas yang telah diberikannya, sehingga dapat 

membantu penguasaan materi pembelajaran. Membuat peserta 

didik tertarik belajar karena pembelajaran IPA menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

c. Penulis 

1. Untuk mengetahui model pembelajaran yang efektif 

dalam mata pelajaran IPA 

2. Untuk mengetahui hasil yang maksimal dalam 

menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) 

3. Menambah penelitian kuantitatif 

 



12 
 

d. Madrasah  

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswadan sebagai pencapaian visi sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Problem Based Learning (PBL) 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) merupakan salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif 

kepada peserta didik, pengertian strategi berbasis masalah adalah suatu 

strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk 

memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah 

sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah.1Jadi strategi ini dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

peserta didik dalam bekerja, dan dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal dalam bekerja secara kelompok. 

a. Menurut baund dan faletti menyatakan bahwa PBL adalah suatu 

pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi pada 

peserta didik dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-

structured atau open ended melalui stimulus dalam belajar. 

b. Menurut arendes pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana peserta didik mengerjakan 

                                                             
1
Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusdiyah,  Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada,  2017), H. 72. 
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permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun 

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan ingkuiri dan 

keterampilan berfikir tinggkat lebih tinggi, menggembangkan 

kemandirian dan kepercayaan diri.
2
 Jadi belajar dapat semakin 

bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan 

dengan situasi dimana konsep diterapkan sehingga masalah-

masalah dalalm suatu konsep atau teori mereka akan temukan 

sekaligus selama pembelajaran berlangsung. 

Pendapat bound ini jika diterjemahkan mengandung arti bahwa 

prinsip dasar yang mengandung konsep Problem Based Learning 

(PBL) lebih tua dari pada pendidikan formal itu sendiri belajar 

diprakarsai dengan adanya masalah,pertanyaan atau permainan puzzle 

yang akan diselesaikan oleh siswa secara mandiri. Dalam hal ini guru 

menjelaskan tujuan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar 

telibat secara aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih serta 

membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Setelah itu, guru, 

mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen guna mendapatakan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan yang 

efektif untuk mengajarkan proses-proses berpikir tingkat tinggidengan 

situasi berorientasi pada masalah, termasuk didalamnya belajar 

                                                             
2
Ibid., h. 73 
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bagaimana belajar. Menurut Santyasa Problem Based Learning (PBL) 

merupakan suatu strategi atau pendekatan yang dirancang untuk 

membantu proses belajarsesuai dengan langkahlangkah yang terdapat 

pada pola pemecahan masalah yakni mulai dari analisis, rencana, 

pemecahan, dan penilaian yang melekat pada setiap tahap. Problem 

Based Learning (PBL) tidak disusun untuk membantu guru dalam 

menyampaikan banyak informasi tetapi guru sebagai penyaji masalah, 

pengaju pertanyaan, dan fasilitator.3Jadi model pembelajaran problem 

based learning suatu model pembelajaran yang berbasis masalah agar 

siswa berfikir kritis dan dapat memecahkan suatu masalah. 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sebagai 

fokus pengalaman belajar terorganisir dalam penyelidikan danpenyelesaian 

masalah di dunia nyata.Mereka menggambarkan siswa 

sebagaipemecah masalah yang aktif, berusaha untuk mengidentifikasi 

akar masalah dan kondisi yang  diperlukan untuk mencari solusi. 

Dalam Problem Based Learning (PBL), peserta didik 

mengikuti pola eksplorasi tertentu yang dimulai dengan 

mempertimbangkan masalah yang terdiri dari kejadian yang 

membutuhkan penjelasan. Selama diskusi dengan anggota 

kelompoknya, peserta didik mencoba mengidentifikasi prinsip-prinsip 

dasar atau proses. Di sini, peserta didik dirangsang untuk menemukan 

suatu akar masalah yang perlu dilakukan penyelesaian lebih lanjut. 

                                                             
3
Yunita Selviana, Penerapan Problem Based Learning (Pbl) Untuk  

Meningkatkan  Hasil Belajar  Siswa  Di Kelas Vii-A  Smp Katolik  Frateran  Celaket  21 

Malang  (jurnal malang).  
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Sebagai akibat dari hal ini, peserta didik meneliti hal-hal yang 

diperlukan dan kemudian mendiskusikan temuannya dan kesulitan 

dalam kelompok mereka. Singkatnya, Problem Based Learning (PBL) 

bertujuan mengembangkan dan menerapkan kecakapan yang penting, 

yakni pemecahan masalah, belajar sendiri, kerjasama tim, dan 

perolehan yang luas atas pengetahuan.  

Sugiyanto mengemukakan ada 5 tahapan yang harus 

dilaksanakan dalam PBL, yaitu:  

a) Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada 

siswa. 

b) Mengorganisasikan siswa untuk meneliti. 

c) Membantu  investigasi mandiri dan kelompok. 

d) Mengembangkan dan mempresentasikan hasil. 

e) Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi 

masalah.  Sanjaya.
4
 Pengetahuan yang diperoleh 

melalui proses kegiatan tertentu, PBL adalah nilai-nilai 

dan sikap para siswa menggunakan proses 

pembelajaran dalam memperoleh pengetahuan. 

Untuk menjalankan metode Problem based learning (PBL) 

dengan baik, diperlukan adanya kelompok-kelompok kecil pada 

pelajar, alasan utamanya adalah agar para anggota kelompok belajar 

dengan orang lain, situasi-situasi yang terjadi dalam proses bekerja 

kelompok juga akan membentuk berbagai kecakapan yang diperlukan 

                                                             
4
Eni Wulan Dari, Penerapan model PBL problem based learning 

dalam pembelajaran ipa pada siswa kelas V SD (Jurnal). 
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pemelajar.5Guru menjadi fasilitator dan pembimbing melatih peserta 

didik agar melatih kemmpuan berfikir agar pesert titik berfikir dan 

dapat memecahkan suatu masalah. 

Dari beberapa para ahli dan pendapat mengenai definisi atau 

pengertian Problem Based Learning(PBL), peneliti menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

menekankan keaktifan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik 

dituntut aktif dalam memecahkan suatu masalah. Inti model Problem 

Based Learning (PBL) itu adalah masalah (Problem Based Learning). 

Model tersebut bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata 

sebagai suatu yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk melatih 

dan meningkatkan keterampilan berpikkir kritis sekaligus pemecahan 

masalah, serta pendapat pengetahuan konsep-konsep penting. 

Bicara tentang pengertian model pasti tidak terlepas dari istilah 

strategi dan metode. Joyce dan Wiel juga menyebutkan bahwa strategi 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum pembelajaran jangka waktu panjang, 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajar 

dikelas dan diluar kelas. Menurut Joice and Weill berpendapat bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

                                                             
5
M. Taufik Amir, Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2010)., h. 52. 
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pembelajaran di kelas atau yang lain.
6
Jadi, model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan sehingga guru boleh memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut. 

Menurut Dick dan Carey menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan 

prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang atau digunakan oleh guru 

dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu.
7
 Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang 

diperlukan sebuah metode yang digunakan untuk merealisasikan 

sebuah strategi yang telahh ditetapkan. Strategi menunjukkan pada 

sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu.  

Pengertian Problem Based Learning menurut para peneliti 

yang sudah meneliti tentang Problem Based Learning. Menurut 

Yoswita, Problem Based Learningmerupakan kuasi eksperimental 

dengan desain pretespostes non-equivalen PBL adalah model 

pembelajaran inovatif yang dikembangkan berlandaskan paradigma 

konstruktivisme. Esensi dari model pembelajaran tersebut adalah 

reorientasi pembelajaran dari semula berpusat pada guru menjadi 

berpusat pada siswa. Selain itu, model pembelajaran berbasis masalah 

memberikan peluang pemberdayaan potensi berpikir peserta didik 

dalam aktivitas-aktivitas pemecahan masalah dan pengambilan 

                                                             
6
Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 2. 

7
Zainal Aqib, Model-Model Media dan Strategi Pembelajaran Konstektual, 

(Bandung: Yrama Widya, 2013)., h.69. 
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keputusan dalam konteks kehidupan dunia nyata.
8
Pembelajaran 

berbasis masalah Problem Based Learning (PBL) dikembangkan dari 

filasafat konstruktivisme, yang menyatakan kebenaran merupakan 

konstruksi pengetahuan secara otonom. Artinya, peserta didik akan 

menyusun pengetahuan yang telah dimiliki dan dari semua 

pengetahuan baru yang diperoleh.  

Menurut I Kadek, Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran Problem Besed Laerning merupakan usaha untuk 

membentuk suatu proses pemahaman isi suatu mata pelajaran pada 

seluruh kurikulum. Dengan penerapan model pembelajaran Problem 

Besed Laerning akan membantu siswa untuk dapat berpikir logis dan 

sistematik, sehingga siswa memiliki pola pikir yang diperlukan dalam 

mempelajari IPA. Dalam model pembelajaran Problem Besed 

Laerning ini, siswa akan dilatih berpikir secara kritis dan menjadi 

siswa yang aktif dan kreatif karena siswa mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya. Sehingga dengan pembelajaran seperti ini, siswa akan 

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup serta dapat 

mengoptimalkan hasil belajar.
9
Pembelajaran berbasis masalah adalah 

penyampaian pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah 

secara terbuka. Tujuan utama dari pendidikan adalah memecahkan 

masalah-masalah dalam kehidupan. 

                                                             
8
Yoswita Fertika Dwi, Pengaruh Pembelajaran ModelPBLterhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa pada Siswa Kelas VIISemester Genap SMPN 26 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran2012/2013, (Skripsi: 2013). 
9
I kadek Adi Darsana, Pengaruh Penerapan Model Problem BasedLearning 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Gugus 1Sidemen Kecamatan 

Karangasem Tahun Pelajaran 2012/2013, (Skripsi: 2012). 
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Menurut Bekti Wulandari, Problem Based Learning 

merupakan pemberian masalah yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari kepada siswa kemudian siswa secara berkelompok mencari 

alternative solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
10

Lingkungan 

belajar yang ada di dalamnya menggunakan masalah untuk belajar 

supaya siswa mencari solusi masalah yang di dapat. 

Menurut Yunin Nurun Problem Based Learning adalah seper-

angkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus 

untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan 

pengaturan-diri.
11

 Meskipun kemampuan individual dituntut bagi 

setiap siswa, tetapi dalam proses belajar dalam PBL siswa belajar 

dalam kelompok untuk memahami persoalan yang dihadapi. 

Menurut Jennifer A Smift, Problem Based Learning“The 

learning that results from the process of working towards the under 

standing of are solution of aproblem. In the beginning, problem wol 

been counter edfirstincase of learningp rocess.”Problem Based 

Learning merupakan pembelajaran yang dihasilkan dari proseskerja 

menuju pemahaman penyelesaian masalah. Pada awalnya, masalah 

akan dihadapi terlebih dahulu dalam kasus proses belajar.
12

memiliki 

konteks dengan dunia nyata dengan pemberian masalah, biasanya 

masalah memiliki konteks dengan dunia nyata. 

                                                             
10

Bekti Wulandari, Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Di 

tinjau dari Motivasi Belajar PLC di Smk, (Jurnal). 
11

Yunin Nurun Nafiah, Penerapan Model Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis dan Hasil Belajar siswa, (Jurnal). 
12

Jennifer A Smift, Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) pada Kesarjanaan 

MedisPendidikan tentang Pendidikan Pasca Sarjana Pascasarjana, (Jurnal Internasional). 
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 Pembelajaran Problem Based Learning adalah siswa di 

harapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskan 

untuk mengidentifikasi permasalahan mengumpulkan data, dan 

menggunakan data tersebut untuk memecahkan masalah.
13

 

Permasalahan itu dapat diajukan atau diberikan guru kepada siswa, 

dari siswa bersama guru, atau dari siswa sendiri, yang kemudian 

dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan-

kegiatan belajar siswa. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

dinyatakan bahwa problem based learning adalah suatu cara penyajian 

bahan pelajaran yang menjadikan masalah sebagai bahan utama dalam 

pembelajaran dimana siswa dikondisikan untuk mencari pemecahan 

masalah tersebut secara mandiri maupun berkelompok. 

 

2. Karakteristik PBL 

Setiap model pembelajaran memiliki ciri/karakteristik tertentu 

yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan model 

pembelajaran yang lainnya. Rusman berpendapat sebagai 

berikut:“Karakteristik pembelajaran berbasis masalah antara lain:  

a) masalah sebagai starting point dalam belajar,  

b) permasalahan yang di angkat adalah permasalah yang disajikan 

ada dalam dunia nyata yang tidak berstruktur,  

c) permasalahan yang membutuhkan pespektif ganda,  

d) permasalahan menarik dan memancing rasa ingin tahu siswa,  

                                                             
13

Rusmono, Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning itu Perlu, 

(Bogor: Galia Indonesia, 2013)., h. 74. 
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e) belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama ,  

f) pemanfaatan sumber  pengatahuan yang beragam 

penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan 

proses yang esensial dalam PBM,  

g) belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif 

h) pengembangan keterampilan inkuri pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari 

solusi dan sebuah permasalahan. 

i) Keterbukaan proses dalam PBM meliputi sintesis dan 

integritasi dari sebuah proses belajar, 

j) PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan 

proses belajar.
14

 Jadi guru menggunakan proses pembelajaran 

yang akan menggerakkan siswa berfikir kritis dan 

mengembangkan keterampilan siswa agar guru bisa melihat 

kemampuan siswa. 

Tan menyatakan bahwa karakteristik yang tercakup dalam 

Problem Based Learning antara lain: 

a) Pemberian masalah,  

b) menggunakan masalah dunia nyata, 

c) masalah merumuskan masalah dan mengidentifikasi,  

d) mempelajari dan mencari seniri materi yang terkait dengan 

masalah , 

e) solusi dari masalah tersebut,  

                                                             
14

Rusman, Op Cit., h. 232. 
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f) pendidikan lebih banyak menfasilitasi.
15

perlunya penekanan 

kopetensi dunia nyata dalam belajar serta perkembangan daam 

bidang pembelajaran problem based learning. 

3. Manfaat PBL 

Menurut Edward De Bono, Problem Based Learning memiliki 

beberapa manfaat antara lain: 

a) menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahaman atas materi 

ajar,  

b) meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan,  

c) mendorong untuk berpikir,  

d) membangun keterampilan soft skill,  

e) membangun kecakapan belajar, dan  

f) memotivasi siswa belajar. 
16

jadi manfaat problem based 

learning yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik dan 

mendorong untuk berfikir kritis sehingga siswa dapat 

memecahkan suatu masalah tersebut. 

Menurut penulis manfaat pembelajaran berbasis masalah untuk 

siswa yaitu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, mempelajari peran-

peran orang dewasa dan menjadi pelajar yang mandiri. 

Senada dengan kedua tokoh di atas, Smith juga menyatakan 

bahwa dengan menggunakan Problem Based Learning maka siswa 

akan memperoleh beberapa manfaat yaitu:meningkat kecakapan 

                                                             
15

M. Taufik Amir,  hlm 12. 
16

Ibid., h. 26. 



24 
 

 
 

pemecahan masalahnya, lebih mudah mengingat, meningkat 

pemahamannya, meningkat pengetahuannya yang relevan dengan 

dunia praktik, mendorong mereka penuh pemikiran, membangun 

kemampuan kepemimpinan dan kerja sama, kecakapan belajar, dan 

memotivasi siswa dalam belajar. 

Melalui penelitian ini, manfaat Problem Based Learning yang 

ingin dicapai untuk siswa MI Masyariqul Anwar 4 yaitu  

a) memotivasi siswa dalam belajar IPA,  

b) meningkatkan pemahaman atas materi daur air dan peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia, dan  

c) meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan 

mengatasi masalah siswa. 

4. Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) 

 Pada dasarnya, problem based learning diawali dengan aktivitas 

peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata yang ditentukan atau 

disepakati. Proses penyelesaian masalah tersebut berimplikasi pada 

terbentuknya keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

dan berfikir kritis serta sekaligus membentuk pengetahuan baru. Proses 

tersebut dilakukan dengan langkah-langkah atau sintak pembelajaran 

yang disajikan pada tabel 2  berikut:17 Jadi model pembelajaran problem 

based learning yaitu penyelesaian suatu masalah pada terbentuknya 

keterampilan peserta didik menyelesaian suatu masalah. 

                                                             
17

Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: 

Ar- Ruzz Media, 2014), h.192 
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Tabel 2 

Langkah-Langkah Model Problem Based Learning (PBL) 

 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Tahap 1 

Mengorganisasikan 

peserta didik kepada 

masalah 

Guru menginformasikan tujuan-tujuan  

pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan logistik penting, dan memotivasi 

peserta didik agar terlibat dalam kegiatan 

pemecahan masalah yang mereka pilih 

sendiri. 

Tahap 2  

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

Guru membantu peserta didik menentukan 

dan mengatur tugas-tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah itu. 

Tahap 3  

Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

Guru mendorong peserta didik 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan 

eksperimen, mencari penjelasan dan solusi. 

Tahap 4: 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan hasil karya yang sesuai 

seperti laporan, serta membantu mereka 

berbagi karya mereka. 

Tahab 5:  

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

Guru membantu siswa melakukan refleksi 

atas penyelidikan dan proses-proses yang 

mereka gunakan 

 

    Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran problem based learning (PBL) diawali 

guru mengorganisasikan peserta didik kepada masalah, kedua 

mengorganisasikan peserta didik untuk menentukan tugas yang akan 

dipelajari, ketiga membantu penyelidikan mendiri dan kelompok, 

keempat mengembangkan dan mempresentasikan hasil, kelima 

mengalisis dan mengevaluasi lankah-langkah problem based learning 

(PBL) yang dilaksanakan secara sistematis berpotensi dapat 

mengembangkan kemapuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah 
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dan sekaligus dapat menguasi pengetahuan yang sesuai dengan 

kompetensi dasar tertentu. 

5. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning 

Keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis 

masalah antara lain: 

a. KenggulanProblem Based Learning : 

a) Pemecahan masalah dapat merangsang kemampuan peserta 

didik serta memberikan kepuasan peserta didik untuk 

menemukan pengetahuan yang baru dan mengembangkan 

pengetahuan tersebut. 

b) Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk berfikir kritis, inovatif, meningkatkan 

motivasi dari dalam diri peserta didik untuk belajar dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan 

dengan pengetahuan yang baru. 

c) Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka 

dalam dunia nyata. 

d) Pemecahan masalah dapa mendorong peserta didik untuk 

belajar sepanjang hayat. 

e) Pemecahan masalah tidak hanya memberikan kesadaran 

kepada peserta didik bahwa belajar tidak terganung pada 

kehadiran guru namun tergantung pada motivasi instrinsik 
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peserta didik.
18

 Jadi keunggulan dari problem based 

learning agar dapat memecahkan suatu masalah dapat 

mengembagkan kemampuan peserta didik untuk berfikir 

kritis, inovatif meningkatkan motivasi dari dalam diri 

peserta didik untuk belajar dan mengembangkan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan yang baru. 

b. Kelemahan Problem Based Learning 

a) Apabila peserta didik tidak memiliki minat dan memandang 

bahwa masalah yang akan diselidiki adalah sulit, maka 

mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

b) Membutuhkan waktu untuk persiapan, apabila guru tidak 

mempersiapkan secara matang strategi ini, maka tujuan 

pembelajaran tidak tercapai. 

c) Pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah di 

masyarakat atau di duni nyata terkadang kurang, sehingga 

proses pembelajaran berbasis masalah terhambat oleh factor 

ini.
19

 Dari uraian di atas tentang kelemahan problem based 

learning dalam peserta didik membutuhkan waktu 

persiapan, apabila guru tidak mempersiapan secara matang  

strategi ini, maka tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

 

 

                                                             
18

Ibid.,h. 76-77. 
19

Ibid., h. 77. 
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6. Peran Guru dalam Problem Based Learning 

Guru sebagai pendidik dalam di dalam kelas melaksanakan 

juga tugasnya dalam mengajarkan siswa tentang materi pengetahuan 

yang dimilikinya. Rusmono yang menyatakan bahwa guru sebagai 

tutor dalam Problem Based Learning ( PBL) mempunyai tugas 

a) mengelola strategi PBL dan langkah-langkahnya,  

b) memfasilitasi berfungsinya kelompok kecil,  

c) memandu siswa untuk mempelajari materi khusus (isi 

mata pelajaran) menuju mekanisme dan konsep dan bukan 

solusi dari masalah, 

d) mendukung otonomi siswa dalam belajar, 

e) mendukung humanisme melalui kesatuan keilmuan, 

penghargaan terhadap nilai-nilai empati, 

f) menstimulasi motivasi untuk mengarahkan dan 

mempengaruhi perkembangan siswa,  

g) mengevaluasi pembelajaran, dan  

h) bekerja sama dengan administrasi program studi, bertindak 

sebagai mediator antar siswa dan program.
20

 Yaitu guru 

membuat strategi dalam pembelajaran problem based 

learning agar siswa menyukai pelajaran tersebut. 

Menurut forarty dimulai dengan masalah yang tidak berstruktur 

sesuatu yang kacau, dari kekacauan inin siswa menggunakan berbagai 

kecerdasan melalui diskusi dan peneliti untuk menentukan isu yang 

                                                             
20

Rusmono, Ibid., h. 77. 
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nyata yang ada, langkah-langkah yang dilalui olah sisa dalam sebuah 

proses pembelajaran berbasis masalah: 

a) menemukan masalah,  

b) mendefinisikan masalah,  

c) mengumpulkan fakta 

d) pembuatan hipotesis 

e) penelitian 

f) menyuguhkan alternatif 

g) mengusulkan solusi. 
21

jadi dalam pembelajaran berbasis 

masalah adalah lingkungan belajar yang terbuka 

menggunakan proses menekankan pada peran aktif siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti 

menyatakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran berbasis 

masalah adalah sebagai fasilitator dan pendukung bagi siswa. Problem 

Based Learning yang berdasar atas teori kontruktisme menggunakan 

pendekatan yang berpusat pada siswa/ student center, sehingga peran 

guru dalam penelitian ini bertugas untuk membimbing dan 

menyediakan berbagai kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. 

B. Model Pembelajaran Inquiry 

1. Pengertian Model Pembelajaran  Inquiry 

Inquiry berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta atau 

terlibat dalam mengajukan pertanyaan mencari informasi, dan melakukan 

penyelidikan. Model pembelajaran Inquiry bertujuan untuk memberikan 

                                                             
21

Rusman, Op it., h. 243. 
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cara bagi peserta didik untuk membangun kecakapan intelektual yang 

terkait dalam proses berfikir reflektif, sehingga mereka dapat menemukan 

sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud perubahan 

prilaku. 

Menurut Bruner model inquiry learning memiliki tujuan guru 

memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem 

solver, seorang sainstis, ahli sejarah, penemu, atau ahli matematika.22 Jadi  

model pembelajaran inquiry bertujuan untuk mencari informasi agar 

peserta didik  bisa berfikir secara luas. 

Dapat disimpulkan bahwa model Inquiry pembelajaran  merupakan 

salah satu model pembelajaran yang mana guru harus berperan aktif dalam 

proses pembelajaran agar peserta didik ikut aktif dan proses pembelajaran 

berjalan dengan baik, dibutuhkan keaktifan,keahlian,keterampilan dan 

kreativitas guru tanpa menghilangkan peran siswa sebagai peserta didik dan 

guru harus lebih maksimal dalam memanajemen kelas. 

 

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Langsung 

Menuru Syah langkah-langkah model pembelajaran langsung 

seperti ditunjukan pada berikut: 

a. Stimulation ( stimulasi/ pemberi rangsangan) atau orientasi 

Menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan 

dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan/ masalah. 

b. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

                                                             
   

22
Muhammad Fathurrohman .Model-Model Pembelajaran Inovatif,  (Jojarkata : 

Ar- Ruzz Media, 2015) h.104. 
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 Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah yang dihadapi. 

c. Data collection (pengumpulan data) 

 Mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, 

mengamati objek. 

d. Data processing (pengolahan data) 

Kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh peserta 

diidk. 

e. Verification (pembuktian) 

 Melakukan pemeriksaan secara cermat, untuk membuktikan benar 

atau tidak hipotesis 

f. Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi) 

Proses menarik kesimpulan.23 Jadi  langkah-langkah pembelajaran 

secara langsungsung yang di berikan oleh guru agar peserta didik 

dapat menerima pembelajaran lebih baik dan dapat memecahkan suatu 

pemngamatan yang dilakukan peserta didik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran Inquiry diawali dengan guru menyampaikan 

tujuan dan persiapan peserta didik, kedua guru mendemontrasikan 

pengetahuan dan keterampilan, ketiga membimbing mengidentifikasi 

masalah, keempat mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, 

kelima memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan, 

                                                             
23

Ibid. 109 
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model pembelajaran langsung merupakan suatu pembelajaran yang 

melibatkan pertisipasi peserta didik dalam suatu kelompok belajar. 

3. Kelebihan dan Kelamahan Model Pembelajaran Inquiry 

1)  Kelebihan Model Pembelajaran Inquiry 

 
a) Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor secara seimbang. 

b) Memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan 

gaya belajar mereka. 

c) Pembelajaran  yang  sesuai  dengan  perkembangan  psikologi 

d)  Melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di 

atas rata-rata. Artinya peserta didik yang memiliki kemampuan 

belajar bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah 

dalam belajar. 

2) Kelemahan model pembelajaran Inquiry 

 

a) Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. 

b) Sulit dalam merencanakan pembelajaran karena kebiasaan peserta 

didik dalam belajar. 

c) Proses pembelajaran yang panjang sehingga akan terkendala dengan 

waktu. 

d) Sulit dilaksanakan oleh setiap pendidik.24 Kelemahan dan 

kekurangan dalam pembelajaran inqury seperti yang sudah di 

jelaskan di atas seorang guru harus siap dengan kekurangan dan 

kelebihan tersebut. 

                                                             
24

Imas Kurniasih Dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran 

Untuk Peningkatan Profesionalisme Guru Cetakan Ke-2 (Jogjakarta: Kata Pena, 2015), h. 

113 
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B. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

1. Hakikat IPA 

Sains merupakan bagian dari kehidupan kita dan kehidupan 

kita merupakan bagian dari pembelajaran sain Menurut Sund bahwa 

sains merupakan kumpulan pengetahuan dan kumpulan proses.
25

IPA 

sebagai produk merupakan hasil upaya perintis IPA terdahulu dalam 

menemukan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap dalam bentuk buku teks. 

ۚ ۚلََّهاَوٱلشَّۡمُس َتۡجِرى لُِمۡسَتَقر ٍّ۬   

Dan Matahari beredar menurut garis edarnya…” (QS. Yaa 

Siin (36) : 38).
26

 

Matahari dan ratusan milyar bintang lainnya, bergerak 

mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti, dengan periode revolusi 

sekitar 226 juta tahun (1 tahun galaksi). 

IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan.
27

 IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang 

disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan yang dilakukan oleh manusia.  

                                                             
25

Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (Jakarta : Indeks, 2016)., 

h. 8. 
26

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya ( Jatinegara: Darus Sunnah, 

2015 ), H.443. 
27

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

Prenadamedia Group, 2013)., h. 167. 
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Menurut Widowati, Susanto dan Yulianto, Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) merupakan sebuah cara untuk mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, dalam proses pembelajaran IPA menekankan paa 

pemberian pengalaman lamgsung untuk mengembangkan kopetensi 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.
28

 Dengan 

demikian IPA bukan hanya  penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta,tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

2. Hakikat Pembelajaran IPA 

IPA sebagai ilmu dan penerapanya dalam masyarakat membuat 

pendidikan IPA menjadi penting, tetapi pengajaran IPA yang 

bagaimanakah yang paling tepat untuk anak-anak oleh karena struktur 

kognitif anak-anak tidak dapat dibandingkan dengan struktur kognitif 

ilmuwan, pada hal mereka perlu diberikan kesempatan untuk berlatih 

keterampilan-keterampilan proses IPA dan yang perlu di 

modifikasikan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif.
29

 

Demikian pula hal nya dengan guru IPA baik sebagai guru mata 

pelajaran maupun sebagai guru kelas seperti hal nya disekolah dasar . 

Menurut Resmin, Jamhari dan Jamaludin, IPA merupakan 

suatu produk dan proses. Produk IPA meliputi fakta, konsep, prinsip, 

teori dan hokum. Sedangkan proses meliputi cara-cara memperoleh, 

mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang mencakup cara 

kerja, cara berfikir cara memecahkan masalah, dan cara 

                                                             
28

Widowati, Susanto dan Yulianto, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation Berbasis Eksperimen Inkuiri Terhadap Motivasi Belajar Siswa, (Jurnal 

Internasional). 
29Ibid. hal. 5. 
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bersikap.
30

Oleh karenanya IPA dirimuskan secara sistematis, atas 

pengamatan eksperimen yang dilakukan oleh siswa agar siswa berfikir 

lebih kritis. 

3. Konsep dan prinsip IPA 

Sains berasal dari kata science yaitu istilah yang mengacu pada 

masalah-masalah kealaman (nature). Secara sederhana sains 

didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

gejela-gejala alam. Sains juga merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan yang terdiri fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsio, 

teori-teori yang merupakan produk dari proses ilmiah.
31

 Bila topic 

yang di bahas itu berhubungan dengan praktik IPA maka guru IPA 

perlu lebih awal mengkondisikan persiapan-persiapan dalam 

menyediakan peralatan. 

Menurut Rini, I Made, dan Irwan, IPA merupakan suatu 

pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan siswa di dalam 

sekitarnya, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses 

ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan pengujian gagasan-

gagasan.
32

 IPA berhubungan dengan cara mencari tahu dengan alam 

yang sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 
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4. Pembelajaran SAINS 

Berdasarkan pegertian sains dan bagaimana anak membangun 

pengetahuannya maka aktivitas belajar sains di sekolah perlu 

memperhatikan pembentukan pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

begitu saja dari pikiran seseorang (guru) ke kepala orang lain (siswa). 

Roger Osborne dalam harlen menyarankan dalam beberapa hal yang 

berkaitan dengan upaya mengubah gagasan awal siswa yaitu: 

a. Temukan atau identifikasi gagasan awal yang dimiliki oleh 

siswa tentang suatu fenomena suatu situasi, apa yang 

mereka pikirkan, apa alasannya, bagaimana cara 

menjelaskannya. 

b. Tangani gagasan awal siswa dengan serius, bari mereka 

kesempatan mereka untuk menguji gagasan melalui 

penyelidikan atau pengamatan objek atau situasi tertentu. 

c. Ajak siswa berdiskusi tentang temuan yang mereka peroleh. 

d. Lakukan diskusi kelas untuk memperoleh pendapat yang 

berbeda tentang hal yang sama. 

e. Beri kesempatan siswa untuk perhatikan pendapat yang 

berbeda dengan pendapat sendiri. 

f. Tawarkan kepada siswa suatu pandangan ilmiah untuk 

mengupayakan agar siswa dapat menggali sendiri nilai yang 

terkandung dalam suatu hal. 

g. Berikan tantangan kepada siswa agar mereka menggunakan 

gagasan untuk memecahkan masalah baru atau 
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memeperoleh pengalaman baru.
33

 Jadi hal ini tidak hanya 

memberikan kontribusi meningkatkan kepekaan siswa 

terhadap lingkungan tetapi juga berlatih memecahkan suatu 

masalah. 

Menurut Selvi, Amran dan Ritman, IPA merupakan proses 

pembelajaran yang di kembangkan dan dilaksanakan oleh guru tampak 

belum kondusif bagi perkembangan kemampuan sains siwa.
34

Dalam 

hal ini terlihat tampak intensitas kegiatan pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk aktif dalam prosel belajar sains. 

5. Tujuan Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar 

Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan 

pembelajaran ilmu pengetahuan IPA. Konsep IPA di sekolah dasar 

merupakan konsep yang masih terpadu, karena belum dipisahkan 

secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika.
35

 

Jadi peserta didik mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat di terapkan kehidupan  

sehari-hari. 

Menurut Yuli Kurniati, IPA merupakan salah satu bidang studi 

yang tersusun atas materi-materi yang cukup komplek karena tersusun 

atas banyak konsep memperlibtkan konsep-konsep dan propesi dalam 

materi IPA dengan membuat sendiri metode demonstrasi akan melihat 

bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari menjadi lebih bermakna 
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sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
36

 IPA 

tersusun atas banyaknya konsep memperlihatkan konsep-konsep dan 

proposisi dalam materi pembelajarannya  di tangan para guru lah 

terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar 

mengajar disekolah. 

Menurut Indriati, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah 

pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan 

eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu 

penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Tujuan IPA di 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di antaranya agar 

peserta didik memiliki kemampuan.
37

Bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar mempeoleh pengetahuan 

yang luas mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam 

gejala alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang penting dalam proses belajar 

mengajar, karena dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan seorang peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh peserta 
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didik setelah proses pembelajaran dalam beberapa waktu tertentu. Hasil 

belajar dapat dilihat setelah peserta didik malakukan kegiatan belajar. 

 kandungan surah Al-alaq [96]:02-05 

 

ٍْ  .اْقَزأْ َوَربَُّك األْكَزُو  ٌَ ِي ََْسا َعهَق  َخهََق اإل  بِاْسِى َربَِّك انَِّذي َخهَقَ  .
 اْقَزأْ

ٌَ َيا نَْى يَْعهَىْ  ََْسا  انَِّذي َعهََّى بِاْنقَهَِى َعهََّى اإل

 

Artinya: Bacalah dengan Nama tuhanmu yang menciptakanmu. 

Dia telah menciptakan Manusia dari segumpal „darah ,  Bacalah dan 

Tuhanmu Yang Pemurah ,Yang Mengajar Manusia dengan Qalam , Allah 

Mengajarkan Manusia apa yang tidak diketahuinya (QS.Al-Alaq).
38

 

 

Surah Al-alaq ini dinamai juga surah Al-Qalam atau Iqra . surah 

ini termasuk dalam kategori surah makiyah dengan jumlah ayatnya 

sebanyak 19 ayat . dalam surah Al-Alaq ini . ditegaskan bahwasannya 

Nabi Muhammad diperintahkan Allah SWT untuk membaca yang 

dibarengi dengan kekuatan (Qudrat) Allah bersama manusia, dan 

penjelasan sebagai sifat-sifatnya. Kemudian Allah SWT menjelaskan 

perumpamaan yang menunjuksn terhadap sebagai penentang individunya 

berikut balasan pahala yang menjalankan amalnya 

Menurut Hamalik hasil belajar adalah “pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta kemampuan peserta 

didik”. Menurut Sudjana hasil belajar adalah “kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar”. 

Menurut Susanto  hasil belajar adalah “perubahan prilaku yang 

berupa pengetahuan atau pemahaman, keterampilan dan sikap yang 

diperoleh peserta didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar 
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atau yang lazim disebut dengan pembelajaran”.39 Jadi hasil belajar yaitu 

perubahan perilaku yang berupa pengetahuan dan pemahaman, 

keterampilan dan sikap yang di peroleh peserta didik selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Menurut Nawawi dalam K.Brahim hasil belajar dapat diartikan 

sebagai “tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang menyatakan dalam skor yang diperoleh dari 

hasil tes mengenal sejumlah materi tertentu”.40 Jadi menurut nawawi hasil 

belajar yaitu tingkat keberhasilan yang menyatakan dalam skor yang di 

peroleh dari hasil tes mengenal sejumblah materi tertentu. 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, peneliti maka 

menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan prilaku yang terjadi 

pada peserta didik yang berupa pengetahuan atau pemahaman, 

keterampilan dan sikap sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

menurut teori behavioristic, belajar adalah bentuk perubahan 

kemampuan peserta didik untuk bertingkah laku secara baru sebagai akibat 

dari hasil interaksi stimulus dan respon lingkungan yang didapatkannya. 

Poin penting dari teori ini ialah seseorang di anggap telah belajar sesuatu 

jika iya dapat menunjukkan tingkah lakunya. Dengan demikian, dalam 

teori behavioristik, tingkah laku merupakan indicator utama untuk melihat 

hasil belajar seseorang. Seorang anak belum dapat dikatakan lulus 

berhitung perkalian dalam dunia nyata. Adanya, perubahan perilaku 
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didunia nyata, menurut teori behavioristic, menjadi ukuran seseorang 

berhasil dalam belajar.
41

 

2. Jenis- jenis Hasil Belajar  

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang mencakup aktivitas botak 

adalah termasuk ranah kognitif.42 Ranah kognitif merupakan suatu 

proses kontrol, yaitu suatu proses internal yang digunakan oleh peserta 

didik untuk memilih dan mengubah cara-cara memberi perhatian, 

belajar, mengingat dan berfikir. Berdasarkan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yaiu pengetahuan dan ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek 

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi. 

1) Pengetahuan (knowladge) 

Adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat 

kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, 

gejala, rumus-rumus dan sebagainya. 

2) Pemahaman (comprehension) 

Adalah kemampuan sesorang untuk mengerti dan memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

3) Penerapan dan aplikasi (application) 
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Adalah kesanggupan sesorang untuk menerangkan atau 

menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, 

prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya, dalam 

situsi yang kongkrit. 

4) Analisis (analysis) 

Adalah kemampuan sesorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian dan 

faktor-faktor yang satu dengan yang lainnya. 

5) Sintesis (synthesis) 

Adalah proses yang memandukan bagian-bagian atau unsur-

unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang 

berstruktur atau berbentuk pola yang baru. 

6) Penilaian (Evaluation) 

Adalah jenjang plaing tinggi dalam ranah kogntif.Penilaian 

atau evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk mmbut 

pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ranah kognitif 

terdiri dari  6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan penilaian. 

3. Pengukuran Hasil Belajar ranah Kognitif 

Hasil belajar peserta didik diukur melaui sistem evaluasi yaitu 

usaha mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan sampai taraf 

mana mereka telah dapat menyerap pelajaran yang telah diberikan guru. 

ranah kognitif berhubungan dengan berfikir termasuk didalam nya 
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memahami, penerapan, mengaplikasi, mengenalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Berikut adalah daftar indikator operasional kongnitif. 

Tabel 3 

Indikator Operasional Kongnitif 

 

No 
Ranah 

Kognitif 
Kata Operasional 

1.  Pengetahuan 

(C1) 

Menyebutkan, menjelaskan, mengenal, 

mendefinisikan, mendaftarkan, 

menjodohkan, menyatakan, memproduksi. 

2. Pemahaman 

(C2) 

Menerangkan, membedakan, menduga, 

mempertahankan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberi contoh, menuliskan kembali, dan 

memperkirakan. 

3. Aplikasi (C3) Mengoprasikan, menemukan, 

menunjukkan, menghubungkan, 

memecahkan, menggunakan, mengubah, 

menghitung, mendemostrasikan, 

memanipulasi, memodifikasi, meramalkan, 

menyiapkan, dan menghasilkan 

4.  Analisis (C4) Merinci, mengidentifikasi, 

mengilustrasikan, menunjukkan, 

menghubungkan, memilih, memisah, 

menyusun, membagi, membedakan, 

menyimpulkan 

5.  Sintesis (C5)  Mengkategorikan, menyusun, 

menghubungkan, mengkombinasi, 

mencipta, menjelaskan, memodifikasi, 

mengoranisasikan, membuat rencana, 

menyusun kembali, merekontruksikan, 

merevisi, menuliskan, menceritakan. 

6.  Evaluasi (C6)  Menilai, menyimpulkan, memutuskan, 

menerangkan, membandingkan, 

mengkritik, mendeskripsikan, 

membedakan, menafsirkan, 

menghubungkan, dan membuktikan. 

Brdasarkan penjelasan mengenai ranah kognitif di atas, hanya 

sebagian saja yang cocok diterapkan dijenjang SD/MI, yaitu pengetahuan 

(C1), pemahaman (C2) dan aplikasi (C3), sedangkan analisis dan sintesis 

baru bisa diberikan di tahap SMP/MTs, SMA/MA dan diperguruan tinggi 
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secara bertahap.43 Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan 

dengan tes tertulis. Bentuk tes kognitif diantaranya: (1) tes atau pertanyan 

lisan dikelas; (2) pilihan ganda; (3) uraian objektif; (4) uraian non 

objektif atau uraian bebas; (5) jawaban atau isian singkat; (6) 

menjodohkan; (7) portofolio; (8) performans.44 Bentuk tes kognitif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk uraian objektif. 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik  

Hasil belajar yang dicapai peserta didik dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor internal 

 Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya, seperti: 

1)  Faktor jasmani,  

a) Kesehatan, yaitu kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat 

lelah, kurang bersemangat. 

b) Cacat tubuh, yaitu sesuatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. 

2)  Faktor psikologis 

a) Intelegensi, yaitu kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi 

rangsangan atau menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. 
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b) Perhatian, yaitu keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu 

tertuju kepada suatu (objek/hal) atau sekumpulan objek. 

c) Minat, yaitu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya 

terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 

tidak sesuai dengan minat peserta didik, peserta didik tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya 

tarik baginya. 

d) Bakat, yaitu kemampuan untuk belajar. kemampuan tersebut 

baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesuai 

belajar dan berlatih. 

e) Motif, yaitu keadaan internal seseorang yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. 

f) Kematangan, yaitu suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. 

g) Kesiapan, yaitu kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan 

juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan 

berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 

3)   Faktor kelelahan 

a) Kelelahan jasmani, terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi sisa 
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pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang 

lancar pada bagian-bagian tertentu. 

b) Kelelahan rohani, dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang.kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala 

dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, 

seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja.45 Jadi faktor 

kelelah seperti jasmani dan rohani yang tidak bagus bagi tubuh 

dan fikiran  

menyebab kan daya otak kehabisan daya bekerja. 

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang mempengaruhi hasil belajarnya, seperti: 

1) Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah, meliputi: metode mengajarr, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat, meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.46 Jadi 
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yang di maksud dengan factor internal yaitu factor yang berasal 

dari luar diri peserta didik. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang pertama 

faktor internal yang meliputijasmani dan psikologis. Kedua faktor 

eksternal yang meliputi: keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

C. Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di 

dalam pikiran siswa. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu 

pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil 

belajar. 

1. Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut Slavin, teori konstruktivis adalah teori yang 

menyatakan bahwa: siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak 

lagi sesuai.
47

Paham konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan 

dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci 

utama dari belajar bermakna. Menurut Schmidt, dari segi paedagogis, 

pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada teori belajar 

konstruktivisme dengan ciri: 
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a. Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario 

permasalahan dan lingkungan belajar. 

b. Pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah 

menciptakan disonansi kognitif yang menstimulasi belajar. 

c. Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negosiasi sosial dan 

evaluasi terhadap keberadaan sebuah sudut pandang. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme 

adalah suatu teori yang didasarkan pada pemberian masalah. 

Permasalahan yang disajikan berdasarkan skenario yang telah dibuat 

oleh guru, kemudian siswa bertugas untuk mentransformasikan 

informasi kompleks yang disajikan dengan berbagai aturan. Hal ini 

menjadikan siswa untuk dapat membangun pengetahuannya sendiri 

melalui pengalaman belajar yang dialami. 

2. Perkembangan kognitif peserta didik 

Perkembangan kognitif anak akan maju apabila melalui 

beberapa tahapan. Ranah psikologis manusia yang meliputi setiap 

perilaku mental yang berhubungn dengan pemahaman, pertimbangan, 

pengolahan informasi, pemecah masalah, kesengajaan, dan 

keyakinan.ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubugan 

dengan konasi (kehendak) dan efeksi (perasaan) yang bertalian dengan 

ranah rasa. Ahli psikologi kognitif berkeyakinan bahwa proses 

perkembangan kognitif manusia berlangsung sejak ia baru lahir akal 

dan modal dasar berkembangan manusia, yakni kapasitas motor dan 

kapasitas sensori seperti yang telah diuraikan di muka, ternyata 
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sampai batas tertentu, juga di pengaruhi oleh aktivitasian ini telah 

diutarakan, bahwa campur tangan  ranah kognitif. Pada poin satu, 

bagian ini telah di utarakan, bahwa campur tangan sel-sel otak 

terhadap perkembangan bayi baru di mulai setelah ia berusia 5 bulan 

saat kemampuan sensorinya (seperti melihat dan mendengar) benar-

bnar muli tapak.
48

Perkembangan kognitif bergantung pada seberapa 

jauh anak aktif memanipulasi penyajian konsep yang bermakna sangat 

berpengaruh dalam proses belajar kognitif dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

 

ا بِاْنقِْسِط ََل إِنَهَ إَِلَّ هُىَ  ًً ََلئَِكةُ َوأُونُى اْنِعْهِى قَائِ ًَ ُ أَََّهُ ََل إِنَهَ إَِلَّ هَُى َواْن اْنَحِكيُى ]آل  اْنَعِزيزُ  َشِهَد َّللاَّ

81عًزاٌ: ] 

 

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. 

Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang 

demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [Ali Imraan : 18].
49

 

 

Belajar kognitif meilbatkan proses pengenalan atau 

penemuan.Belajar kognitif mencakup asosiasi antarunsur, 

pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan 

memcahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. 

Berfikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas 

mental yang berkaitan denganprestasi belajar kognitif.
50

 Jadi belajar 

kognitif dalam pemecahan masalah peserta didik harus di bantu 

untukmendefinisikan dan membatasi lingkup masalah dan 

                                                             
48

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., h. 22. 
49

 Op cit. h. 53 
50

Karwono dan Heni Mularsih, Beajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)., h. 40. 
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menemukan informasi yang sesuai serta memberikan kemungkinan 

untuk berfikir. 

3.  Afektif 

Menurut Martin dan Briggs pengertian yang terkait dengan 

efefktifdan ia menyimpulkan bahwa efektif adalah konsep diri, 

kesehatanmental, dinamika kelompok, pengembangan ego, perasaan, 

motivasi.
51

 Dengan demikian pendidikan efektif dapat diartikan 

pendidikan untuk pengembangan sosial-individu. 

4. Psikomotorik  

Psikomotorik diartikan sebagai suatu aktivitas fisik yang 

berhubungan dengan proses mental dan psikologi. Psikomotorik 

berkaitan dengan tindakan dan keterampilan, seperti lari, 

melompat, menulukis.
52

 Jadi psokomotorik memiliki hasil belajar 

yang di capai melalui manipulasi otot dan fisik. 

 

ٍَ يَْعهَ  ٌَ قُْم هَْم يَْستَِىي انَِّذي ى ًُ ٍَ ََل يَْعهَ ٌَ َوانَِّذي ى 9]انزيز:  ًُ ] 

Artinya: “Katakanlah, apakah sama antara orang yang 

mengetahui dengan orang yang tidak tahu.” [Az Zumar : 9].
53

 

 

D. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang terdahulu yang 

dilakukan oleh: 

1. I Kadek Adi Darsana (2012) Pengaruh Penerapan Model 

Problem BasedLearning terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 

                                                             
51

 Ali mudlofir.,Ibid, h. 96-97. 
52

 Toto haryadi,melatih kecerdasan KOGNITIF, AFEKTIF, PSIKOMOTORIK anak 

sekolah dasar melalui perencanaan Game simulasi. (jurnal) 
53 Ibid , h. 560. 
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Kelas V SD Negeri Gugus 1Sidemen Kecamatan Karangasem 

Tahun Pelajaran 2012/2013.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajarIPA antara siswa yang 

diajarkan menggunakan model Problem Based Learningdengan 

yangmenggunakan metode konvensional. Hasil penelitian di 

atas menunjukanadanya perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar siswa dari keduakelas tersebut.
54

 Pembelajaran yang 

digunakan sebagai perlakuan dalam hal ini dibedakan atas 

pendekatan pembelajaran Problem based Learning untuk kelompok 

eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk kelompok kontrol 

2. Ni nyoman sri lestari (2011) pengaruh model pembelajaran 

berbasis masalah ( problem based learning) Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Nusa 

Penida tahun pelajaran 2011/2012.”. Penelitian ini telah 

mengungkapkan bahwa model problem based-learning 

(PBL)memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi 

belajar fisika siswa. Penerapan modelPBL dalam pembelajaran, 

secara nyata peneliti melihat kreatifitas siswa 

dapatdibangkitkan serta perhatian siswa terhadap masalah dan 

pembelajaran yang diberikansangat baik. Siswa lebih leluasa 

dalam penyampaian ide dan pendapat serta kerja samasiswa 

terlihat sangat baik dalam kerja kelompok. Konsep pandangan 

konstruktivismedalam pembelajaran, dijelaskan jika siswa 

                                                             
54

I kadek Adi Darsana, Pengaruh Penerapan Model Problem BasedLearning 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Gugus 1Sidemen Kecamatan 

Karangasem Tahun Pelajaran 2012/2013, (Skripsi: 2012). 
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mampu menyusun dan membangunpengetahuannya sendiri 

melalui proses pembelajaran maka pengetahuan yang 

dimilikisiswa akan lebih diingat dalam jangka waktu yang lebih 

panjang.
55

 Prestasi belajar yang dicapai siswa, mencerminkan 

kemampuan kognitif siswa untuk memahami pelajaran, 

namunbanyak faktor psikologis yang juga mempengaruhi 

prestasi belajar. 

3. Riana rahmasari (2016) “ penerapan model pembelajaran 

problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar ipa 

kelas IV SD Negeri Nglempong, Sleman, Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2016/2017.”Penelitian ini dirancang untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA Siswa Kelas IV SD dengan 

metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Untuk 

itu prosedur penelitian yang akurat.
56

 dengan menggunakan 

metode Problem Based Learning diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ipa. 

4. Ihwani Sofiya (2016)  Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Hasil 

Belajar Ipa Siswa Kelas VII Smp N 1 Hiliran Gumanti 

Kabupaten Solok tahun pelajaran Tahun Pelajaran 

2014/2015.Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat.Variabel bebas pada penelitian ini 

                                                             
55

Ni nyoman sri lestari,Pengaruh Model Problem BasedLearning terhadap dan 

motivasi terhadap prestasi belajar  belajar Tahun Pelajaran 2011/2012, (Skripsi: 2011). 
56

Riana rahmasari,Penerapan ModelProblem Based Learningterhadap untuk 

meningkatkan hasil belajar Belajar pada Siswa Kelas IV SD 2015/2015, (Skripsi: 2016). 
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adalah penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) terhadap hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen. Untuk kelas kontrol tanpadiberikan perlakuan. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

setelah diberi perlakuan.
57

Jenis data dalam penelitian ini adalah 

data primer, yaitu data yang langsung didapat dari hasil belajar 

IPA khususnya materi kerusakan dan pencemaran lingkungan 

setelah penelitian dilakukan dengan menggunakan tes. 

E. Kerangka Berfikir 

Hasil   belajar merupakan ukuran keberhasilan siswa setelah 

melalui prosespembelajaran. Hasil  belajar diketahui setelah siswa 

mengerjakan tes yang diberikan ketika materi pembelajaran 

terselesaikan. Hasil  belajar siswa secara operasional dinyatakan dalam 

bentuk skor/angka yang menunjukkan sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap bahan pembelajaran. Semakin besarangka yang diperoleh 

siswa, menunjukkan semakin baik pemahaman terhadap bahan 

pembelajaran, dan sebaliknya semakin kecil angka yangdiperoleh 

siswa, menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap bahan 

pembelajaran. Hasil  belajar yang dimaksud adalah perolehan skor 

padamata pelajaran IPA aspek kognitif atau pengetahuan. 

Pada kelas MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar 

Lampung peroleh data yang menunjukkan bahwa hasil  belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPA masih tergolong rendah. Hal ini 

                                                             
57

Ikhwani sofiya,Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas VII Smp N 1 Hiliran Gumanti Kabupaten 

Solok tahun pelajaran Tahun 2015/2016, (Skripsi: 2016). 
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disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurang 

bervariasinya model pembelajaran yang digunakan guru. Akibatnya 

pembelajaran berlangsung monoton dan menimbulkan kejenuhan 

karena siswa hanya menerima pengetahuan saja tanpa berbuat.Oleh 

sebab itu perlu adanya penggunaaan model pembelajaran yang 

bervariasi sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan suasana yang 

monoton dalam proses belajar. Satu diantara model pembelajaran yang 

dapatdigunakan guru dalam menyampaikan. 

Pelajaran IPA adalah model Problem Based Learning,dengan 

alasan bahwa model ini dapat memberikan kesempatan kepada 

siswauntuk terlibat secara aktif dalam kegiatan memecahkan masalah. 

Kegiatan memecahkan masalah tersebut dilakukan melalui percobaan 

atau praktik menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar siswa 

dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 

penelitian yang relevan, diperoleh kesimpulan bahwa modelProblem 

Based Learning berpengaruh terhadap hasil belajar IPA.Hal ini 

membuat penelitit ertarik untuk melakukan penelitian yang 

serupa.Peneliti berasumsi bahwa masalah dalam pembelajaran IPA 

akan menarik apabila dipecahkan denganmenggunakan model Problem 

Based Learning. 

Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai 

denganmemberikan soal posttest pada kelas ekperimen dan kelas 

kontrol. Setelah itu kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menerapkan model PBL,sedangkan kelas kontrol menggunakan 
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metode ceramah. Kemudian diakhir pembelajaran, siswa diberikan 

soal posttest. 

Pemberian perlakuan berupa model Problem Based Learning di 

kelas eksperimen diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

perolehan nilai posttest kelas eksperimen lebih tinggi dari perolehan 

nilai posttest kelas kontrol. Agar dapat mengetahui bagaimana 

pengaruh penggunaan model Problem Based Learning terhadap hasil 

belajar IPA,akan dilihat dari perbandingan N-Gain. 

Perhitungan N-gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

pemahamanatau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran 

dilakukan.  Apabila NGain kelas ekperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol, maka model Problem Based Learningmemberi pengaruh yang 

positif terhadap hasil belajar IPA siswa. Positifdisini memiliki arti 

terjadi peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen. 

 Proses pembelajaran yang efektif tidak akan tercapai apabila 

tidak ada aktivitas. Setiap individu harus melakukan sendiri aktivitas 

belajar, karena belajar tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. 

Aktivitas kerjasama siswa merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa secara bersama-sama untuk mencapai perubahan 

tingkah laku dan untuk mencapai tujuan. Semakin banyak aktivitas 

yang dilakukan siswa, maka proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran akan semakin baik.  
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  Penelitian ini mengunakan bentuk variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran PBL (X), sedangkan variabel terikatnya adalah hasil 

belajar(Y) 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

Diagram Pemikiran Variabel Bebas model pembelajaran problem 

based learning problem( PBL)(X) terhadap Variabel Terikat  dan hasil 

belajar (Y). 

 X = Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

 Y = Hasil Belajar 

  =Pengaruh 

 

F. Hipotesis  

1. Hipotesis penelitian 

Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalahpenelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalambentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam 

penelitianini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Problem BasedLearning terhadap prestasi belajar IPA 

aspek kognitif siswa kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 

Sukabumi Bandar Lampung. 

X Y 
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Ha : Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem 

BasedLearning terhadap prestasi belajar IPA aspek 

kognitif siswa kelas IVMI Masyariqul Anwar 4 

Sukabumi Bandar Lampung. 

 

2. Hipotesis statistik  

yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

Ho: µ1 = µ2Tidak ada pengaruh signifikan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar 

IPA kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi 

Bandar Lampung. 

H1 :µ1 =  µ2Terdapat pengaruh signifikan model Problem 

Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar 

matematika kelas IV MI Masyaqul Anwar 4 Sukabumi  

Bandar Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Seperti yang 

dijelaskan dalam Brog N Gall bahwa metode penelitian eksperimen 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh treatment (perlakuan) tertentu.
1
 Adapun pendekatan ini 

disebut pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik. 

B. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen.Eksperimen adalah menggunakan suatu percobaan yang 

dirancang secara khususguna membangkitkan data yang diperlukan 

guna menjawab pertanyaan penelitian. Desain yang paling tepat untuk 

diterapkan dalam penelitian ini yaitu quasi experimental bentuk 

nonequivalent control group design. Dalam desain ini hanya terdiri 

dari satu langkah, yaitu pertama kedua kelompok diberikan pretest 

terlebih dahulu setelahitu kelompok pertama sebagai kelompok 

kontrol menggunakan pembelajaran yang biasa dilakukan guru, dan 

untuk kelompok eksperimen diberi treatment yangberbeda dari 

kelompok kontrol yaitu menggunakan model Problem Based 

Learning. 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013)., h.11. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IVA dan IVB MI 

Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar Lampung. 

       Waktu Penelitian 

                   Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 april 2018 sampai 

05 mei 2018 MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar Lampung 

                   

D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan sekelompok objek yang menjadi sasaran 

penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian populatif sehingga 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV MI 

Masyariqul Anwar 4 Sukabumi Bandar Lampung, yaitu kelas IVA dan 

kelas IVB yang berjumlah 38 siswa. Adapun kelas IVA berjumlah 19 

siswa dan kelas IVB 19 siswa. Kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen ditentukan dengan cara pengundian. Hasilnya terpilih 

kelas IVA sebagai kelompok eksperimen dan kelas IVB sebagai 

kelompok kontrol. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas IV MI Masyariqul Anwar 4 

sukabumi Bandar Lampung. 
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              Tabel 4 

Jumlah Peserta didik Kelas IV Tahun  

Ajaran2017/2018 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah peserta didik 
Laki-laki Perempuan 

1.  
IV A 

7 12          12 20            19 

2.  IV B 6 14          13    20            19 

Jumlah 13 2622226          25 39            38 

Sumber : Dokumentasi guru kelas IV MI Masyariqul Anarwar 4 

sukabumi Bandar Lampung 

 

2. Sampel  

 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.2Sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 2 

kelas yaitu sebagai kelas ekperimen dan kontrol. kelas IV A berjumlah 

19 peserta didik  dan kelas IV B berjumlah 19 peserta didik, sehingga 

jumlah sampel  keseluruhan 38 peserta didik. Dimana kelas IV A 

digunakan sebagai kelas ekperimen yang akan diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL), dan 

kelas IV B digunakan sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random 

sampling yaitu cara pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa melihat strata yang ada pada populasi itu. Dengan teknik ini 

maka semua kelas yang termasuk dalam populasi mempunyai peluang 

yang sama untuk  menjadi sampel, selanjutnya dipilih 2 kelas untuk 

mendapatkan kelas ekperimen dan kelas kontrol. Untuk mendapatkan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol maka dilakukukan dengan langkah-

                                                             
2
Sugiono, Op. Cit, h. 81. 
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langkah sebagai berikut: (1) membuat undian dari kedua kelas dengan 

cara menuliskan nomor subyek dari kelas IV A sampai dengan kelas IV 

B pada kertas kecil, satu nomor untuk setiap kelas; (2) kertas digulung 

dan diundi dengan melakukan dua kali pengambilan, hingga terpilih dua  

buah nomor; (3) kemudian dua buah nomor diundi lagi untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

E. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat yang dirinci sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (variabel independen) adalah model problem 

based learning  yang dilambangkan (X). 

2. Variabel terikat (variabel dependen) adalah HASIL belajar 

siswa dalam pelajaran IPA yang di lambangkan (Y). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini, selain perlu menggunakan metode yang tepat, 

juga perlumemilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. 

Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dapat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian iniberupa tes dan dokumentasi. 

1. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mencari data mengenai hasil 

belajar siswa.Teknik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswamengenai materi yang diajarkan. “tesadalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 
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mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

ataubakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.”
3
 Pada 

penelitian ini,tesyang digunakan berupa tes objektif dengan pemilihan 

butir-butir soalpilihan jamak yang relevan dengan kompetensi dasar 

dan indikator yangtelah dibuat. Tes terdiri dari tes awal (pre-test) dan 

tes akhir (post-test). 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah 

“dokumentasi, dari asal katanya dokumen,yang artinya barang-barang 

tertulis.”
4
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan peneliti seperti catatan, arsip sekolah,dan perencanaan 

pembelajaran. Pada pelaksanaan penelitian pendahuluan, peneliti 

menggunakan teknik ini untuk mendapatkan datajumlah siswa dan 

Hasil Nilaisiswa kelas IV di MI Masyariqul Anwar 4 Sukabumi 

Bandar Lampung. Kemudian pada pelaksanaan penelitian, peneliti 

menggunakan teknik ini guna mendokumentasikan proses 

pembelajaran yang dilakukan dan beberapa arsip milik sekolah. 

G. Instrumen Penelitian 

1. Jenis Instrumen 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukurfenomena alam maupun sosial yang diamati. Salah 

satu tujuan dibuatnyainstrumen adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang lengkapmengenai hal-hal yang ingin dikaji. Instrumen 

                                                             
3
 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta : 2013)., h. 

193 
4
 Ibid., h. 201 
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penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah tes. Menurut 

Margono, “tes ialah seperangkat stimuli atau rangsangan yang 

diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban 

yang dapat dijadikan dasar bagipenetapan skor angka.”
5
Tes yang 

diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan jamak yang berjumlah 

50 item soal dengan 4 pilihan jawaban. Dilihat daristrukturnya, bentuk 

soal pilihan jamak terdiri atas: 

a. Stem adalah suatu pertanyaan yang berisi permasalahan yang 

akanditanya 

b. Option adalah sejumlah pilihan/alternatif jawaban 

c. Kunci adalah jawaban yang benar/paling tepat 

d. Pengecoh adalah jawaban-jawaban lain selain kunci. 

 

Pada penelitian ini, peneliti membatasi hasil belajar yaitu 

dalam ranah kognitif. Penyusunan tingkat hasil belajar kognitif 

dimulai dari yang palingrendah dan sederhana yaitu hafalan sampai 

tingkat yang paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. 

Benyamin.bloom membagi hasilbelajar kognitif menjadi 6 yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengetahuan (C1), merupakan kemampuan kognitif yang paling 

rendahkarena tidak terlalu banyak meminta energi. Pada tingkatan 

ini dibagimenjadi dua yaitu mengenal dan mengingat kembali. 

                                                             
5
 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)., h. 

170  
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b. Pemahaman (C2), merupakan kemampuan untuk melihat 

hubungan faktadengan fakta. 

c. Penerapan atau aplikasi (C3), merupakan kemampuan kognitif 

untukmemahami konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara, dan 

menggunakannya untuk memecahkan masalah dengan benar. 

d. Analisis (C4), merupakan kemampuan untuk memahami sesuatu 

danmenguraikannya ke dalam unsur-unsur. 

e. Sintesis (C5), merupakan kemampuan memahami dengan 

mengorganisasikan bagian-bagian ke dalam kesatuan atau 

melakukan generalisasi. 

f. Evaluasi (C6), merupakan kemampuan membuat penilaian 

danmengambil keputusan dari hasil penilaiannya.
6
Sebelum 

digunakan untuk penelitian instrumen, instrumen terdiri dari 40 

soal tersebut terlebih dahulu diuji cobakan kepada siswa di kelas 

atas, guna mengukur validitas dan reliabilitas. 

 

Tabel 5 

Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar Tahun Ajaran 

2017/2018 

 

Aspek Indikator Sub Indikator Item Butir  

Soal 

Jumlah 

Item 

Kognitif Kemampuan  

menjelaskan 

 

 

Menjelaskan  

sumber-sumber  

energi  

1,2,6,9,30 5 

 
 

 

menerangkan Menerangkan  
 perpindahan  

panas 

15,18,23 3 

 menafsirkan Menafsirkan 19,21,25 3 

                                                             
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)., h. 12. 
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 bunyi  

 

Efektif Perasaan  
 

Merasakan  

perambatan bunyi 

3,14,24,27 4 

  Merasakan pantulan b 

bunyi 

9,11,26,28 4 

  Merasakan 

 bergagai sumber 

elternatif 

8,20  2 

 

Psikomotorik Keterampilan 

Mengidentifik 

asi 

Mengidentifikasi 

 benda-benda yang 

menggunakan  

sumber energi 

alternatif 

17,22,29 3 

 

 Memperagak 

An 

Memperagakan 

 bunyi melalui alat 

musik 

4,5,7,10,12 5 

 Mempraktik 

kan 

Mempraktikkan 

perubahan sumber 

energi  

6,13 2 

 

A. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang mengukur tingkat kevalidan atau 

keshahihan suatu instrument.Suatu instrument yang valid atau shahih 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.
7
 Karena penelitian in                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

i menggunakan instrumen tes pilihan ganda, maka validasi dilakukan dengan 

menganalisis butir-butir soal. Untuk menguji validitas ini menggunakan 

program komputer IBM SPSS statistics v.24 untuk itu ada tiga kriteria 

penilaian yakni, melihatnya dari tingkat kesukaran soal, daya beda, dan 

berfungsinya distraktor. Berikut ini dijelaskan: 

Tabel 6 

                                                             
7
 Suharsimi Arikunto, Op. Cit.,  h. 211. 
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Kriteria Untuk Validitas Butir Soal 

Nilai r Kategori 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Rendah 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

a. Uji tingkat kesukaran soal 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal. Jika  satu soal memiliki tingkat kesukaran 

seimbang (propesional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. 

Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak juga terlalu mudah. 

Untuk menguji tingkat kesukaran menggunakan program komputer IBM 

SPSS Statistics v.24.  

Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang menjawab 

benar terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan indeks kesukaran 

butir soal antara 0.00-1.00, dengan klasifikasi sebagai berikut : 

 

 

Tabel 7 

Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal 

 

Indeks Tinggkat  Kesukaran    Kategori tingkatan soal 

P > 0,70 Mudah 

0,30 ≤ p ≤ 0,70 Sedang 

P < 0,30 Sukar 

b. Uji Daya Beda  
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Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah.8 

Pengujian daya pembeda dapat diukur dengan menggunakan program 

komputer IBM SPSS Statistics v.24.  

Adapun klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda yang digunakan 

adalah: 

Tabel 8 

Klasifikasi Daya Beda 

 

Daya Pembeda Interpretasi 

0, 00 Sangat Jelek 

 < 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Sedang 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 -  1,00 Sangat Baik 

 

2. Reliabilitas 

Setelah mengetahui validitas instrument, maka tahap selanjutnya 

mengukur tingkat reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat 

konsitensi dari suatu instrument. Reliabilitas tes berkenaan dengan 

pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat dipercayai sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan secara 

eksternal dan internal secara internal pengujian dapat dilakukan dengan test-

retest.9 Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, penulis menggunakan 

program komputer IBM SPSS Statistics v.24. 

B. Analisi Data 

1. Uji Prasyarat 

                                                             
8
 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 273. 

9
 Zainal Arifin, Op.Cit , h. 258. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

populasi harus dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan 

yang akan dilakukan pada hipotesis berikutnya. Daya yang diuji data kelas 

eksperimen dan data kelas kontrol.Uji normalitas yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan menggunakan teknik 

kolmogorov-smirnov pada program komputer SPSS v.17 for windows. 

Kriteria penetapannya dengan cara membandingkan nilai Sig. (2-tailed) 

pada tabel kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikan 0,05 (5%). Dengan 

demikian dasar pengambilan keputusan bahwa p  dari koofesien K-S > 

0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika p  dari koofesien K-

S < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas variansi adalah pengujian untuk mengetahui 

apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Dalam 

penelitian ini uji homogenitas menggunakan uji variansi pada SPSS v.17 

for windows, adapun dasar keputusan data dapat dilakukan dengan 

membandingkan angka signifikan nilai Sig. (2-tailed) dengan alpha 0.05 

(5%), dengan ketentuan jika sig. (2-tailed) < alpha (0,05) maka H0 ditolak, 

dan sebaliknya jika nilai Sig.  (2-tailed) . alpha (0,05) maka H0 diterima. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-

rata atau uji pihak kanan yaitu uji t. menggunakan uji t karena yang 

dibandingkan adalah dua rata-rata dan dua hal yang benar-benar berbeda. Uji 
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t dilakukan dengan cara uji kesamaan dua varian dilakukan pada data post-

test kelompok eksperimen dan control. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Setelah kedua 

sampel sama atau berbeda (homogen). Uji ini dilakuakan dengan SPSS dapat 

di lihat di independent samples test uji ini dilakuakn membandingkan nilai 

thitung dengan nilai ttabel. Uji ini dilakukan menggunakan uji ttest dua sisi yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis 

Ho: Strategi random text tidak berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

Ha: Strategi random text berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan 

1) Berdasarkan t-hitung 

- Jika thitung  ≥  rtabel maka  Ho ditolak dan Ha diterima, berarti strategi 

random text berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar.  

- Jika thitung ≤ rtabel  maka  Ho diterima dan Ha ditolak, berarti strategi random 

text  tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar.  

2) Berdasarkan sig.(2-tailed) 

- Jika nilai probabilitas (0,05) ≤ nilai probability sig atau (0,05 ≤ sig), maka 

Ho diterima dan Ha di tolak artinya tidak signifikan.  
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Jika nilai probabilitas (0,05) ≥  nilai probability sig atau (0,05 ≤ sig), maka       

Ho diterima dan Ha di tolak artinya signifikan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  

penggunaan model problem based learning ( PBL) terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA kelas IV B MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 2 variabel 

sebagai objek penelitian yaitu variabel bebas model problem based 

learning (PBL) dan variabel terikat (hasil belajar). Pada penelitian ini, 

peneliti mengambuil 2 kelas sebagai sampel yaitu kelas IV B 

(eksperimen) dan kelas IV A (kontrol) dengan jumlah siswa sebanyak 

39 Pada kelas eksperimen diterapkan model problem based learning 

(PBL), sedangkan dikelas control menggunakan teknik pembelajaran 

inquiri/pengetahaun. Kemudian kedua sampel tersebut masing-masing 

diberikan post test dengan membagikan 30 item angket untuk 

mengukur hasil motivasi belajar. Dan ternyata setelah di adakannya 

post tes dari 30 item yang valid 23 item . 

model problem based learning (PBL)  merupakan model 

pembelajran yang aktif dan menarik selain membuat siswa lebih aktif 

teknik ini juga sangat berguna untuk menghilangkan rasa bosan, jenuh, 

dan malas nya siswa dalam belajar. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan peneliti di kelas eksperimen dengan menggunkan  medel 
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pembelajaran problem based learning (PBL), ternyata pembelajaran 

dikelas dapat dikondisikan lebih aktif, siswa mulai lebih bersemangat 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dikelas sudah 

dikatakan tidak lagi berpusat pada guru dan mulai mampu 

dikondisikan agar berpusat pada siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan model problem based 

learning (PBL) diawali dengan menyampaikan kompetensi  yang ingin 

disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan garis besar 

materi pembelajaran dengan ceramah dan Tanya jawab. Mulailah 

kemudian siswa dikondisikan untuk lebih fokus dalam pembelajaran, 

setelah beberapa saat siswa mulai gaduh atau bermalas-malasan  model 

problem based learning (PBL) diterapkan guna untuk membuat siswa 

lebih fokus ke pembelajaran, begitupun seterusnya dimana keadaan 

kelas sudah mulai sulit dikendalikan atau siswa merasa bosan dengan 

pembelajran model problem based learning (PBL) ini akan terus 

digunakan disela-sela pembelajaran hingga sampai akhir pembelajaran. 

Dalam model problem based learning  (PBL) ini siswa dilatih 

agar lebih fokus dalam belajar tanpa harus merasa jenuh atau bosan. 

model problem based learning (PBL) diharapkan supaya siswa lebih 

meningkatkan keaktifan  dalam hasil belajar. Dalam model problem 

based siswa tidak di bagi dalam kelompok melaikan siswa bekerja 

sendiri-sendiri, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk 

mengobrol, saling mengandalkan satu sama lain dan beraktivitas lain 
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di luar pembelajaran. Dengan begitu siswa akan lebih cepat 

memahami materi pembelajaran yang ada. model ini sangat sesuai 

dengan usia siswa peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi dimana 

anak usia kelas rendah masih sangat senang dengan cara belajar sambil 

bermain tetapi tetap fokus pada materi yang diberikan guru guna untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Dalam kelas kontrol peneliti menggunakan metode inquiry 

bimbingan untuk menyampaikan materi IPA. Penggunaan metode 

inquiry bimbingan karena antara model  problem based learing (PBL) 

dan inquiry/ bimbingan  memiliki beberapa kesamaan  salah satunya 

adalah dalam pengaplikasian kedua teknik ini sama-sama diarahkan. 

Peneliti memilih menggunakan teknik inquiry/ bimbingan  untuk 

menyampaikan materi di kelas kontrol agar tidak terjadi kesenjangan 

yang menonjol antara kedua kelas tersebut. model inquiry adalah 

bimbingan pembelajaran dalam bentuk arahan, bantuan, petunjuk, dan 

hasi belajar siswa secara efisien dan efektif.Arahan berarti 

mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuan masing-masing. hasil 

juga berarti menggerakkan kegiatan para siswa dalam mempelajari 

materi, mengerjakan tugas-tugas, dan mengikuti penilaian. Selain itu 

inquiry atau informasi adalah bantuan atau bimbingan belajar yang 

bersifat informasi  untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri 

mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi 
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ajar. informasi adalah orang yang memberikan informasi kepada anak 

didik agar berfikir kritis .  

Model pembelajaran Inquiry bertujuan untuk memberikan cara 

bagi peserta didik untuk membangun kecakapan intelektual yang 

terkait dalam proses berfikir reflektif, sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai 

wujud perubahan prilaku. 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing, jadi akan lebih baik jika ketika 

memilih model pembelajaran menyesuaikan dengan permasalahan 

yang dialami sehingga pembelajaran dapat berjalan normal dan tentu 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini ada 4 kali 

pertemuan dalam masing-masing kelas. Pertemuan pertama dilakukan 

di kelas eksperimen pada tanggal  5 april 2018 di jam 03.45 - 05.15 

WIB sore. Kemudian di kelas kontrol dilakukan pada hari jum’at 

tanggal 11 april 2018 di jam 03.45 – 05.15. Dilanjutkan dengan 

pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 12 april 2018 di kelas 

eksperimen pukul 03.45 - 05.15 sore. Dan pertemuan kedua dikelas 

kontrol 18 april 2018 di jam 03.45 – 05.15 sore. Pertemuan ketiga pada 

penelitian ini dilaksanakan 19 april 2018 untuk kelas eksperimen dan 

pertemuan ketiga pada tanggal 3 dikelas kontrol pada jam 03.45 – 

05.15 sore. Untuk pertemuan keempat tanggal 4 November 2017 di 

jam 03.45 - 05.15 sore dikelas eksperimen pada hari yang sama itu 
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juga peneliti meminta jam tambahan kepada guru kelas untuk 

melakukan post test di kelas eksperiment tersebut, kemudian 

pertemuan keempat di kelas kontrol pada tangal  5 November 2018  di 

jam 03.45 – 05.15 peneliti melakukan hal yang sama yaitu dengan 

meminta jam tambahan untuk melakukan post test dikelas kontrol. 

Pentaan peneliti untukmeminta jam tambahan adalah guna meng-

efektifkan waktu penelitian agar tidak terganggu dengan dilakukan nya 

post test. Dan permintaan waktu yang diminta oleh peneliti disetujui 

oleh guru kelas. 

Berdasarkan hasil perhitungan dihasilkan nilai rata-rata kelas 

eksperimen 90.7647 dengan jumlah responden 20 siswa. Selanjutnya 

pada kelas kontrol memiliki rata-rata 88.3478 dengan jumlah 

responden 19  siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata 

motivasi siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan teknik 

problem based learning (PBL) lebih tinggi dari pada rata-rata nilai 

hasil denagn menggunkan lain yaitu di kelas kontrol dengan 

menggunakan model inquryl/informasi. Hal ini sesuai dengan 

perhitungan program spss versi 24 untuk uji normalitas kelas 

eksperimen homogenitas serta independent sampel T Test berasal dari 

distribusi sampel yang berbeda. 

Hasil perhitungan data menunjukan bahwa nilai signifikan. 

(2.tailed) 247 Ini berarti nilai        lebih besar dari nilai        pada 

taraf signifikansi 5% sehingga     ditolak. Dengan ini dapat 
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disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

model problem based learning lebih tinggi di bandingkan dengan 

siswa belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

inqury/informasi. 

B. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Validitas Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

data dari variabel untuk mengukur tingkat validitas soal yang yang diteliti 

secara tepat. Dalam penelitian ini butir soal dinyatakan valid jika nilai 

Corrected Item-Total Correlation yang di peroleh lebih besar atau sama 

dengan 0,344. Nilai 0,344 dihitung dengan melihat Tabel Distribusi Nilai 

rtabel dengan signifikansi 5%. Diketahui dengan N - 2 = 24 – 2 = 22 pada 

taraf signifikan 5%, nilai rtabel  diperoleh sebesar 0,344. N = 24 karena 

jumlah siswa sebanyak 25 orang anak. Hasil output perhitungan validitas 

dengan bantuan program komputer IBM SPSS Statistics v.24 for Windows 

teknik Corrected Item-Total Correlation dapat dilihat pada lampiran. 

Dengan mengacu pada hasil output perhitungan validitas, maka diketahui 

item yang valid dan yang tidak valid pada butir soal pretest pada tabel 5 

dan posttest pada tabel 6 sebagai berikut : 
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Tabel 8 

Rekapitulasi Output Validitas Hasil Uji Coba Instrumen 

Pretest Butir Soal Tes Hasil Belajar IPA 

No Item Nilai corrected 

item total 

corrected 

N = 22 pada 

signifikasi 5% 

Kriteria 

1 0,53731 0,344 Valid 

2 0,08757 0,344 Tidak Valid 

3 0,58744 0,344 Valid 

4 0,50357 0,344  Valid 

5 0,45503 0,344 Valid 

6 0,53997 0,344 Valid 

7 0,1396 0,344 Tidak Valid 

8 0,41739 0,344 Valid 

9 0,49568 0,344  Valid 

10 0,50353 0,344  Valid 

11 0,6418 0,344 Valid 

12 0,4793 0,344 Valid 

13 0,32014 0,344 Tidak Valid 

14 0,47892 0,344 Valid 

15 0,33369 0,344 Tidak Valid 

16 0,69761 0,344 Valid 

17 0,41045 0,344 Valid 

18 0,5651 0,344 Valid 

19 0,629 0,344 Valid 

20 0,2608 0,344 Tidak Valid 

21 0,54 0,344 Valid 

22 0,14 0,344 Tidak Valid 

23 0,588 0,344 Valid 

24 0,62 0,344 Valid 

25 0,53221 0,344 Valid 

26 0,58968 0,344 Valid 

27 0,5302 0,344 Valid 

28 0,13749 0,344 Tidak Valid 

29 0,5760 0,344 Valid 

30 0,551 0,344 Valid 

Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui 

ada 23 item soal yang valid yaitu soal nomor 1,3, 4,5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, dan 7 item soal yang tidak 
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valid yaitu nomor 2, 6, 13, 15, 20, 22, 28, sehingga pada item yang tidak 

valid di drop atau dibuang. 

Tabel 9 

Rekapitulasi Output Validitas Hasil Uji Coba Instrumen 

Posttest Butir Soal Tes Hasil Belajar 

No Item Nilai corrected 

item total 

corrected 

N = 22 pada 

signifikasi 5% 

Kriteria 

1 0,53731 0,344 Valid 

2 0,08757 0,344 Tidak Valid 

3 0,58744 0,344 Valid 

4 0,50357 0,344  Valid 

5 0,45503 0,344 Valid 

6 0,53997 0,344 Valid 

7 0,1396 0,344 Tidak Valid 

8 0,41739 0,344 Valid 

9 0,49568 0,344 Tidak Valid 

10 0,50353 0,344 Tidak Valid 

11 0,6418 0,344 Valid 

12 0,4793 0,344 Valid 

13 0,32014 0,344 Tidak Valid 

14 0,47892 0,344 Valid 

15 0,33369 0,344 Tidak Valid 

16 0,69761 0,344 Valid 

17 0,41045 0,344 Valid 

18 0,5651 0,344 Valid 

19 0,629 0,344 Valid 

20 0,2608 0,344 Tidak Valid 

21 0,54 0,344 Valid 

22 0,14 0,344 Tidak Valid 

23 0,588 0,344 Valid 

24 0,62 0,344 Valid 

25 0,53221 0,344 Valid 

26 0,58968 0,344 Valid 

27 0,5302 0,344 Valid 

28 0,13749 0,344 Tidak Valid 

29 0,5760 0,344 Valid 

30 0,551 0,344 Valid 

Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 
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Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui 

ada 24 item soal yang valid yaitu soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 

17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 7 item soal yang tidak valid 

yaitu nomor 2, 7, 9, 10, 13, 15, 20, 22, 8 sehingga pada item yang tidak 

valid di drop atau dibuang. 

a. Uji Taraf Kesukaran Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest 

Hasil uji taraf kesukaran butir menggunakan program 

komputer IBM SPSS Statistics v.24 for Windows yang dapat dilihat pada 

lampiran 6. Dari output hasil uji taraf kesukaran butir soal, maka dapat 

diketahui indeks kesukarannya tergolong sukar, sedang, mudah. 

Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang 

menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan 

indeks kesukaran butir soal antara 0.00 – 1.00, dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai P < 0.30, maka butir soal termasuk kategori soal yang 

derajat kesukarannya tergolong sukar. 

2. Jika nilai 0.30 < P < 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal 

yang derajat kesukarannya tergolong sedang/cukup. 

3. Jika nilai P > 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal yang 

derajat kesukarannya tergolong mudah. 

 

 

 



80 
 

 
 

 

Tabel 10 

Rekapitulasi Output Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Pretest Tes Hasil Belajar IPA Menggunakan  

IBM SPSS Statistics v.24 for Windows 

No. Butir 

Soal 
Proportion (P) 

Indeks Kesukaran Butir 

Soal 
Keterangan 

1 0,6250 0,00 – 1.00      sedang 

2 0,7500 0,00 – 1.00 Mudah 

3 0,6250 0,00 – 1.00 Sedang 

4 0,5000 0,00 – 1.00 Sedang 

5 0,5000 0,00 – 1.00 Sedang 

6 0,5000 0,00 – 1.00      Mudah 

7 0,7083 0,00 – 1.00 Mudah 

8 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

9 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

10 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

11 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

12 0,6000 0,00 – 1.00      Sedang 

13 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

14 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

15 0,5000 0,00 – 1.00 Sedang 

16 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

17 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

18 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

19 0,5833 0,00 – 1.00 Sedang 

20 0,5917 0,00 – 1.00      Sedang 

21 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

22 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

23 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

24 0,2350 0,00 – 1.00      Sukar 

25 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

26 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

27 0,5833 0,00 – 1.00 Sedang 

28 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

29 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

30 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

    Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 
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Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran butir soal yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa 30 butir soal memiliki derajat 

kesukaran antara lain pada nomor 2,6 yang tergolong mudah, 

selanjutnya pada nomor soal 1, 3, 4, 5, 7,  9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 25,26, 27, 28, 29, 30, yang tergolong sedang, 

dan yang termasuk dalam kategori derajat kesukarannya yang 

tergolong sukar adalah nomor soal 24. 

Tabel 11 

Rekapitulasi Output Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Posttest Tes Hasil Belajar IPA Menggunakan  

IBM SPSS Statistics v.24 for Windows 

No. Butir 

Soal 
Proportion (P) 

Indeks Kesukaran Butir 

Soal 
Keterangan 

Soal_1 0,6250 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_2 0,6667 0,00 – 1.00 Mudah 

Soal_3 0,6250 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_4 0,5000 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_5 0,5000 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_6 0,5000 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_7 0,7083 0,00 – 1.00 Mudah 

Soal_8 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_9 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_10 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_11 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_12 0,3000 0,00 – 1.00      Sukar 

Soal_13 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_14 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_15 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_16 0,5417 0,00 – 1.00      Mudah 

Soal_17 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_18 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_19 0,5833 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_20 0,2917 0,00 – 1.00 Sukar 
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Soal_21 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_22 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_23 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_24 0,5000 0,00 – 1.00      Sedang 

Soal_25 0,4583 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_26 0,4167 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_27 0,5833 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_28 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

Soal_29 0,5417 0,00 – 1.00      Sedang  

Soal_30 0,5417 0,00 – 1.00 Sedang 

 Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

 

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran butir soal yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa 30 butir soal memiliki derajat kesukaran 

antara lain pada nomor 2,7yang tergolong mudah, selanjutnya pada 

nomor soal  1, 3, 4, 5, 6,  8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 

23, 25, 26, 27, 28, 30 yang tergolong sedang, dan yang termasuk 

dalam kategori derajat kesukarannya yang tergolong sukar adalah 

nomor soal 12,20 

b. Uji Daya Pembeda Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest 

Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan soal dalam membedakan siswa. Proses pengolahan data 

daya pembeda soal menggunakan program komputer IBM SPSS 

Statistics v.24  for Windows yang dapat dilihat pada bagian Lampiran 7. 

Berikut hasil rekapitulasi uji daya pembeda : 
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Tabel 12 

Rekapitulasi Output Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Pretest Tes Hasil Belajar IPA 

Menggunakan IBM SPSS Statistics v.24  for Windows 

No 

Item 

Indeks 

Diskriminasi Item 

(D) 

Kriteria Daya 

Pembeda Butir 

Soal 

Keterangan 

1 0,53731 0,00 – 1.00 Baik 

2 0,08757 0,00 – 1.00 Jelek 

3 0,58744 0,00 – 1.00 Baik 

4 0,50357 0,00 – 1.00 Baik 

5 0,45503 0,00 – 1.00 Baik 

6 0,53997 0,00 – 1.00 Baik 

7 0,1396 0,00 – 1.00 Jelek 

8 0,41739 0,00 – 1.00 Baik 

9 0,49568 0,00 – 1.00 Baik 

10 0,50353 0,00 – 1.00 Baik 

11 0,6418 0,00 – 1.00 Baik 

12 0,4793 0,00 – 1.00 Baik 

13 0,32014 0,00 – 1.00 Jelek 

14 0,47892 0,00 – 1.00 Baik 

15 0,33369 0,00 – 1.00 Jelek 

16 0,69761 0,00 – 1.00 Baik 

17 0,41045 0,00 – 1.00 Baik 

18 0,5651 0,00 – 1.00 Baik 

19 0,629 0,00 – 1.00 Baik 

20 0,2608 0,00 – 1.00 Jelek 

21 0,54 0,00 – 1.00 Baik 

22 0,14 0,00 – 1.00 Jelek 

23 0,588 0,00 – 1.00 Baik 

24 0,62 0,00 – 1.00 Baik 

25 0,53221 0,00 – 1.00 Baik 

26 0,58968 0,00 – 1.00 Baik 

27 0,5302 0,00 – 1.00 Baik 

28 0,13749 0,00 – 1.00 Jelek 

29 0,5760 0,00 – 1.00 Baik 

30 0,551 0,00 – 1.00 Baik 

Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

Berdasarkan hasil uji daya pembeda butir soal yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa 30 butir soal memiliki daya pembeda 

antara lain pada nomor 2, 7, 11,13, 20, 22, 28 tergolong jelek. yang 

termasuk dalam kategori daya pembeda yang tergolong baik adalah 
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butir soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 29, 30 

Tabel 13 

Rekapitulasi Output Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Posttest Tes Hasil Belajar IPA 

Menggunakan IBM SPSS Statistics v.20  for Windows 

No 

Item 

Indeks 

Diskriminasi Item 

(D) 

Kriteria Daya 

Pembeda Butir 

Soal 

Keterangan 

1 0,53731 0,00 – 1.00 Baik 

2 0,08757 0,00 – 1.00 Jelek 

3 0,58744 0,00 – 1.00 Baik 

4 0,50357 0,00 – 1.00 Baik 

5 0,45503 0,00 – 1.00 Baik 

6 0,53997 0,00 – 1.00 Baik 

7 0,1396 0,00 – 1.00 Jelek 

8 0,41739 0,00 – 1.00 Baik 

9 0,49568 0,00 – 1.00 Baik 

10 0,50353 0,00 – 1.00 Baik 

11 0,6418 0,00 – 1.00 Baik 

12 0,4793 0,00 – 1.00 Baik 

13 0,32014 0,00 – 1.00 Jelek 

14 0,47892 0,00 – 1.00 Baik 

15 0,33369 0,00 – 1.00 Jelek 

16 0,69761 0,00 – 1.00 Baik 

17 0,41045 0,00 – 1.00 Baik 

18 0,5651 0,00 – 1.00 Baik 

19 0,629 0,00 – 1.00 Baik 

20 0,2608 0,00 – 1.00 Jelek 

21 0,54 0,00 – 1.00 Baik 

22 0,14 0,00 – 1.00 Jelek 

23 0,588 0,00 – 1.00 Baik 

24 0,62 0,00 – 1.00 Baik 

25 0,53221 0,00 – 1.00 Baik 

26 0,58968 0,00 – 1.00 Baik 

27 0,5302 0,00 – 1.00 Baik 

28 0,13749 0,00 – 1.00 Jelek 

29 0,5760 0,00 – 1.00 Baik 

30 0,551 0,00 – 1.00 Baik 

Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 
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Berdasarkan hasil uji daya pembeda butir soal yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa 30 butir soal memiliki daya pembeda 

antara lain pada nomor 2, 8, 13, 15, 20, 28 tergolong jelek. yang 

termasuk dalam kategori daya pembeda yang tergolong baik adalah 

butir soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

c. Uji Reabilitas Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest 

Instrumen yang dikatakan reliabel yaitu instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Kriteria uji reliabilitas yang digunakan 

adalah apabila sebagai berikut : 

a. Jika nilai α > 0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi. 

b. Jika nilai α < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi 

 

Tabel 14 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Pretest Butir Soal Tes 

Hasil Belajar IPA Menggunakan IBM SPSS Statistics v.24 for 

Windows 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.988 30 

      Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 
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Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan IBM SPSS 

Statistics v.24  for Windows yang dapat dilihat pada tabel lampiran 8, 

diperoleh koefisien Croanbach’s Alpha sebesar α = 0,988. Berdasarkan 

klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat keterangan dalam 

instrumen berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen 

yang digunakan sudah baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

Tabel 15 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Pretest Butir Soal Tes 

Hasil Belajar IPA Menggunakan IBM SPSS Statistics v.24 for 

Windows 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.875 30 

            Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan IBM SPSS 

Statistics v.24 for Windows yang dapat dilihat pada tabel lampiran 9, 

diperoleh koefisien Croanbach’s Alpha sebesar α = 0,875. Berdasarkan 

klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat keterangan dalam 

instrumen berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen 

yang digunakan sudah baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. 
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C. Analisis Data 

1. Hasil Perhitungan Persyarat Analisis 

 

Tabel 16 

Data Nilai Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa Kelas Eksperimen 
Nilai 

Pretest Posttest 

1. M ,alfa rizki 41 91 

2. Anita amanda 37 70 

3. M ,raka 50 95 

4. Dimas prayoga 62 83 

5. Fajar  50 75 

6. Duwi santo 66 83 

7. Irfan saputra 54 79 

8. M, hasan arahman 45 87 

9. Rifka nur juliana 41 79 

10. Eli mustiani 56 95 

11. Santi puspita dewi 58 70 

12. Marri sunnia 62 87 

13.  Fardlan pratama 70 95 

14. Fahmi ramadhan 66 87 

15.  Andre 70 95 

16. Rahma viandhini 45 87 

17. Selvi hestiyani 62 75 

18. Rifka nur juliana 58 95 

19. Eli mustiani 70 83 

20. Santi puspita dewi 66 95 

Rata – rata 56,45 85,3 

KKM ≥ 69 

  Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows  

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar 

kelas eksperimen mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest sebesar 56,45 

dan nilai posttest sebesar 85,3. Selanjutnya, untuk mengetahui hipotesis yaitu 

adanya pengaruh yang terjadi perlu diketahui juga data yang terdapat pada kelas 

kontrol. 
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Tabel 17 

Data Nilai Pretest dan Posttest 

                                                  Hasil Belajar IPA Kelas Kontrol 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar 

kelas Kontrol mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest sebesar 47,21 dan  

nilai posttest sebesar 77,10. Kemudian, guna lebih jelasnya membuktikan bahwa 

adanya peningkatan maka dilakukan uji t, sebelum dilakukan uji t data harus 

memenuhi kriteria yaitu data harus berdistribusi normal dan homogen. 

 

No Nama Siswa Kelas Kontrol 
Nilai 

Pretest posttest 

1  Fardlan pratama 41 70 

2 Fahmi ramadhan 50 79 

3  Andre 45 83 

4 Rahma viandhini 50 87 

5 Selvi hestiyani 58 70 

6 M ,ikhsa firmansyah 33 83 

7 M ,alfa rizki 70 91 

8 Anita amanda 41 70 

9 M ,raka 54 87 

10 Dimas prayoga 58 75 

11 Fajar  37 83 

12 Duwi santo 70 91 

13 Irfan saputra 62 83 

14 M, hasan arahman 45 70 

15  Rifka nur juliana 50 95 

16 Eli mustiani 41 70 

17 Santi puspita dewi 66 95 

18 Marri sunnia 41 87 

19 Putri selviani 45 91 

 Rata – rata 47,21 77,10 

 KKM ≥ 69 
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a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran data hasil belajar IPA pretest dan posttest 

tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov dengang menggunakan IBM SPSS Statistics v.24 for 

windows dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 18 

Rekapitulasi Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No. Data Sig. (2-tailed) α (5%) Keterang

an 

1 Pretest 0,064 0,05 Normal 

2 Posttest 0,080 0.05 Normal 

Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

Dari tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang 

dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal 

dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. 

Nilai probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPA 

yaitu 0,064 > 0,05 maka data-data tersebut berdistribusi normal. 

Dari tabel posttest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang 

dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal 

dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. 

Nilai probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPA 

yaitu 0,080 > 0,05 maka data-data tersebut berdistrribusi normal. 



90 
 

 
 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua skala 

ukur memiliki karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas Levene 

dilakukan pada data variabel terikat yaitu model Children Learning in Science 

(CLIS) dan variabel bebas yaitu hasil belajar IPA dengan menggunakan IBM 

SPSS Statistics v.24 for windows dapat dilihat di tabel pada bagian lampiran 

10. 

Tabel 19 

Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No. Data Sig. (2-tailed) α (5%) Keterang

an 

1 Pretest 0,962 0,05 Homogen 

2 Posttest 0,798 0.05 Homogen 

 Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

Dari tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang 

dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka data tidak homogen 

dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan homogen. 

Nilai probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPA 

yaitu 0,962 > 0,05 maka data-data tersebut persebarannya homogen. 

Dari tabel posttest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang 

dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka data tidak homogen 

dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan homogen. 
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Nilai probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPA 

yaitu 0, > 0,05 maka data-data tersebut persebarannya homogen. 

2. Uji Hipotesis Uji-t Independent 

Tabel 20 

Hasil Uji Independent T-test Posttest Hasil Belajar IPA 

 

Sumber : Data Spss Statistics V.24 For Windows 

a. Menentukan Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis ada pengaruh model pembelajaran problem based 

leaning (PBL) siswa kelas IV MI Masyariqul anwar 4 sukabumi Bandar 

Lampung dimana: 

Ha =  “Ada (terdapat) pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

problem based learning (PBL) Terhadap hasil belajar IPA.” 

Ho = “Tidak ada (tidak terdapat) pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran problem based (PBL) terhadap hasil belajar IPA.” 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pos

tpos

e 

Equal 

variances 

assumed 

.066 .798 1.142 37 .261 3.19474 2.79780 -

2.47415 

8.86363 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.140 36.

64

4 

.261 3.19474 2.80120 -

2.48289 

8.87236 
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b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan 

1. Berdasarkan sig. (2-tailend): 

Untuk uji dua sisi α:2 = 0.025 

Jika nilai sig.(2-tailed) < 0.025, maka Ha diterima 

Jika nilai sig.(2-tailed) > 0.025, maka Ha ditolak 

Berdasarkan nilai sig.(2-tailed) yang diperoleh yaitu 0.01, berarti : 

0.01 < 0.025 maka Ha diterima. 

2. Berdasarkan t-hitung 

Jika nilai t-hitung < t-tabel, maka Ha diterima 

Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka Ha ditolak 

Berdasarkan perhitungan, diketahui t-tabel : df (37-2 = 34) pada α:2 

(0.025) sebesar , berarti : t-tabel = 1.691 <  t-hitung = 1,145 maka Ha 

diterima 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dikatakan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara peserta didik yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan 

peserta didik yang diajar melalui model pembelajaran Terpadu. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran problem based learning (PBL) terhadap hasil belajar IPA 

siswa di kelas IV MI Masyariqul anwar 4 sukabumi  Bandar Lampung. 

E. Pembahasan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran problem based learning (PBL) terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas IV MI Masyariqul anwar Bandar Lampung. Jumlah sampel 

pada penelitian ini sebanyak 39 siswa dengan rincian 20 siswa kelas IV A 

dan 19 siswa kelas IV B. Teknik sampling yang digunakan adalah model 

problem based learning (PBL) dengan hasil kelas IV A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrol. Dari sampel tersebut 

diperoleh data hasil test instrument butir soal hasil belajar IPA adalah 24 

butir soal yang valid untuk masing – masing pretest dan posttest. 

Berdasarkan hasil penghitungan dihasilkan bahwa rata-rata 56,45 pretest 

kelompok Eksperimen  dengan jumlah responden 20 siswa. Sedangkan 

pada kelas  kontrol memiliki rata-rata 47,21 dengan jumlah responden 19 

siswa dengan jelas terlihat bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan 

sebelum diberikan treatmen/ perlakuan. Selanjutnya setelah diberi tretmen/ 

perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas control maka diperoleh nilai 

posttest dengan rata-rata 85,3 pada kelas eksperimen dan 77,10 pada kelas 

kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA menggunakan model pembelajaran problem based 

learning (PBL) lebih tinggi dari pada hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

dengan menggunakan model pembelajaran terpadu. Hal ini sesuai dengan 

perhitungan program IBM SPSS Statistics v.24 for windows yang 

menggunakan analisis Uji t untuk sampel yang berasal dari distribusi yang 
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berbeda Independent samples test. Hasil perhitungan data menunjukkan 

bahwa nilai Sig = 0,01 atau t table = 1,696 < t hitung = 1,145. Ini berarti 

nilai t hitung lebih besar dari nilai t table baik pada taraf 5 %. Maka 

hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesisi alternative (Ha) diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signitifikan 

pada penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV MI masyariqul anwar 4 

sukabumi Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan peneliti terhadap 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung menunjukkan perbedaan 

aktifitas siswa yaitu: semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan tekun dan sungguh-sungguh, semua siswa membentuk kelompok 

secara berpasang-pasangan sesuai dengan intruksi guru, siswa bertanggung 

jawab dalam kegiatan kelompok, semua siswa berkonstribusi dalam 

kegiatan kelompok. Perbedaan keaktifan siswa terjadi karena pembelajaran 

melalui model pembelajaran problem based learning (PBL) sangat 

menarik bagi siswa. Siswa lebih tertarik dengan model pembelajaran ini 

karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran.  

F. Profil MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung  

1. Sejarah Berdirinya MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung 
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MI Masyariqul Anwar IV Bandar Lampung berdiri tanggal 27 

September 1957 di atas tanah wakaf seluas 3726 M2 atas dasar inisiatif 

dan motivasi masyarakat setempat.MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung sebagai Lembaga formal berdiri sesuai 

dengan notaris nomor 26/KPT/PB. MA/A.III. 1970 serta izin bangunan 

nomor 36/KD/1985. Setelah mengikuti jenjang akreditasi, MI 

Madrasah Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung statusnya 

sudah diakui sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang. 

Dasar pelaksanaan MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung berorientasi kepada pendidikan umum yang berciri khas 

agama Islam yang diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dan dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung 

jawab , memiliki budi pekerti yang luhur. 

Sejak berdirinya hingga sekarang MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung telah mengalami 7 pergantian kepala 

sekolah sebagai berikut: 

Tabel. VIII Masa pergantian jabatan kepala sekolah   

No Tahun Yang Menjabat 

1 Tahun 1957 s/d 1962 Amin K 

2 Tahun 1962 s/d 1972 Amin R 

3 Tahun 1972 s/d 1996 H. Ramuani 

4 Tahun 1996 s/d 2005 Fahrudin Sarman,S.Pd.i 
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5 Tahun 2005 s/d 2008 Nurhayati,S.Pd.i 

6 Tahun 2008 s/d 2015 Desi Deria Herawati, M.Pd 

7 Tahun 2015 s/d 2016 Rafiuddin 

7 Tahun 2016 s/d sekarang Muslimin Fauzi,S.Pd.i 

Sumber : Dokumentasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung,2017 

2. Visi dan Misi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung 

Visi Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung adalah mewujudkan madrasah yang memiliki suatu 

pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional, berkualitas, bersifat 

dan bersifat islami. 

Misinya adalah : 

a. Memiliki mutu pendidikan yang mampu bersaing, transparan, 

akuntability dan profesional. 

b. Menciptakan anak didik yang cerdas, memiliki keterampilan, 

ketakwaan dan berakhlak mulia. 

Dalam mencapai misi diatas stategi yang di terapkan adalah : 

1. Membina tenaga guru menuju profesionalisme 

2. Menciptakan manajemen yang demokrasi dan transparan 

3. Mengupayakan terwujudnya efektivitas pembelajaran. 

4. Membina dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki 

siswa. 

5. Menjalankan hubungan dengan masyarakat. 
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3. Struktur Organisasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung 

Struktur merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah 

organisasi, hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau 

dasar kerja, aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas 

pekerjaan sehingga terciptanya kerja sama yang teratur dan 

sistematis. Dengan adanya organisasi, akan mempermudah dalam 

mengatur jalannya suatu lembaga, sehingga program yang telah 

disusun dapat terealisasi dengan baik, rapid an tepat agar lembaga 

tersebut dapat mencapai tujuan yang diterapkan. 

Tabel. IX Struktur organisasi sekolah 

 

 

  

 

   

 

 

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH  

KEPALA SEKOLAH  

Muslimin Fauzi, S,Pd.I 

TATA USAHA  

Saifullah 

UNIT 
PERPUSTAKAAN 

Non Mulia 

DEWAN 
KOMITE 

Lukman S,AG 

GURU GURU GURU GURU 

SISWA 

MASYARAKAT 

PENJAGA 
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4. Keadaan guru di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung  

Pada tahun pelajaran 2017/2018, jumlah tenaga pengajar 

MI Masyariqul Anwar IV sukabumi Bandar Lampung  sebanyak 

23 orang tenaga pendidik dan kependidikan sebagai berikut: 

a. Guru tetap (PNS)    : 14 orang  

b. Guru tidak tetap ( honorer)  : 4 orang  

c. Tenaga pengajar bidang kesenian  : 1 orang  

d. Staf tata usaha     : 2 orang  

e. Staf perpustakaan     : 1 orang  

f. Staf kebersihan     : 1 orang  

Jumlah keseluruhan     : 23 orang 

5. Jumlah Peserta Didikdi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung 

Peserta di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung untuk tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 311 peserta 

didik.Terdiri dari 175 peserta laki-laki dan 136 peserta didik 

perempuan yang terbagi menjadi 7 lokal. Untuk lebih jelasnya peneliti 

membuat tabel keseluruhan jumlah siswa yang ada di MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung sesuai dengan data yang 
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didapatkan peneliti dari sekolah MI Masyariqul anwar IV sukabumi 

Bandar Lampung  dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Keadaan Peserta Didik MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung Tahun pelajaran 2017/2018 

Tabel. X Jumlah Keseluruhan Perserta Didik 

No Kelas Jenis Kelamin 

 

Laki-Laki       Perempuan  

Jumlah 

Keseluruhan  

1 I  50                    40 90 

2 II           31                    16 47 

3 III  17                    23           40 

4 IV           24                    22   46 

5 V           23                    22 45 

6 VI          30                      24 54 

 JUMLAH   175                    136 311 

Sumber: Dokumentasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung Tahun pelajaran 2017/2018. 

6. Sarana Dan PrasaranaMI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung  

MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung 

memiliki sarana dan prasarana  yang dipergunakan dalam proses 

belajar mengajar sebagaimana tebel di bawah ini: 

Keadaan sarana dan prasarana Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 
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Tabel. XI Sarana dan Prasarana Sekolah 

No Nama Jumlah 

1 Ruang kepala sekolah  1 buah  

2 Ruang kelas 7 buah 

3 Ruang guru 1 buah 

4 Mushola 1 buah 

5 Perpustakaan  1 buah 

6 Kamar mandi/wc 3 buah 

7 Meja murid 180 buah 

8 Kursi murid 180 buah 

9 Papan tulis  7 buah 

10 Pengapus papan tulis  7 buah 

11 Mistar panjang 7 buah 

12 Sapu ijuk 7 buah 

13 Sapu lidi 6 buah 

14 Lap pel 3 buah 

15 Ember besar 3 buah 

16 Serok sampah  6 buah 

17 Keranjang samapah  7 buah 

18 Kotak P3K 1 buah 

19 Pengeras suara  1 buah 

20 Lemari buku 3 buah 
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21 Lemari piala 1 buah  

22 Jam dinding  7 buah 

Sumber: Observasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung Tahun pelajaran 2017/2018. 

Namun  perlu penulis jelaskan bahwa di MI Masyariqul Anwar 

IV Sukabumi Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana yang 

cukup memadai seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung sendiri kurang 

memiliki sarana pembelajaran dan  alat peraga sebagai alat bantu 

proses pembelajaran.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang peneliti lakukan 

diperoleh dalam perhitungan thit=1,691  dan t0,05=1,145  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA 

menggunakan model pembelajaran  problem based learning (PBL) dengan 

menggunakan model pembelajaran inqury, Berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA 

antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

problem based learning dengan peserta didik yang diajar melalui model 

inquiry. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

model pembelajaran problem based learning (PBL) terhadap hasil belajar 

IPA.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

diatas maka dapat di berikan beberapa saran sabagai berikut: 

1. Model pembelajaran problem based larning (PBL) lebih menarik 

perhatian pada proses pembelajaran jika menggunakan model 

pembelajaran problem based learning (PBL) 

2. Sebelum mulai proses pembelajaran guru terlebih dahulu 

mempersiapkan dan membentuk kelompok-kelompok belajar yang dari 

segi jenis kelamin dan kemampuan akademis, pembentukan kelompok. 
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Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar tahun ajaran  

2017/2018 

Aspek Indikator Sub Indikator Item Butir  

Soal 

Jumlah Item 

Kognitif Kemampuan  

menjelaskan 

 

 

Menjelaskan  

sumber-sumber  

energi  

1,2,6,9 4 

 

 

 

menerangkan Menerangkan  

 perpindahan  

panas 

15,18,23 3 

 menafsirkan Menafsirkan 

 bunyi  

 

19,21 2 

Efektif Perasaan  
 

Merasakan  perambatan 

bunyi 

3,14,24 3 

  Merasakan pantulan b 

bunyi 

9,11 2 

  Merasakan 

 bergagai sumber 

elternatif 

8,20  2 

 

Psikomotorik Keterampilan 

Mengidentifik 

asi 

Mengidentifikasi 

 benda-benda yang 

menggunakan  

sumber energi alternatif 

17,22 2 

 

 Memperagak 

An 

Memperagakan 

 bunyi melalui alat 

musik 

4,5,7,10,12 5 

 Mempraktik 

kan 

Mempraktikkan 

perubahan sumber energi  

6,13 2 

 



SOAL PRETEST 

Berilah tandasilangpadahuruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 
 

1. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 
 

Gambar tersebut merupakan sumber energi.... 

A. Panas dan Gerak 

B. Panas dan Cahaya 

C. Cahaya dan Gerak 

D. Bunyi dan Cahaya 

 

 
 

 

 

2. Dari beberapa gambar tersebut, manakah yang termasuk sumber energi panas? 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

3. Jodi dan Romi sedang memanfaatkan perubahan energi. Jodi sedang menggunakan 

setrika dan Romi sedang memompa ban sepeda. Menurutmu perubahan energi apa 

yang dimanfaatkaan Jodi dan Romi? 

     A. Jodi memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi panas, dan Romi     

memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi angin. 

     B. Jodi memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas, dan Romi 

memanfaatkaan perubahan energi gerak menjadi angin. 

     C. Jodi memanfaatkan perubahan energi panas menjadi gerak, dan Romi 

memanfaatkan perubahan energi angin menjadi gerak. 

https://4.bp.blogspot.com/-9xHUiTC94O4/WDXGaqvtoAI/AAAAAAAAAcc/aGIdI2QvcCoO3zbv5SlDG9x80QMU6bdmQCEw/s1600/matahari.png
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https://4.bp.blogspot.com/-9xHUiTC94O4/WDXGaqvtoAI/AAAAAAAAAcc/aGIdI2QvcCoO3zbv5SlDG9x80QMU6bdmQCEw/s1600/matahari.png
https://3.bp.blogspot.com/-2wwyS1bbXLQ/WDXGsN_EaZI/AAAAAAAAAcc/4cxXbG0LCeM8yV29sP2T8W1pYyqXuKuLQCEw/s1600/soal+energi+1.jpg


     D. Jodi memanfaatakan perubahan energi gerak menjadi angin, dan Romi 

memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas. 

 

 

 
 

 

4. Berikut merupakan gambar yang benar tentang perubahan energi gerak menjadi 

energi angin adalah ... 

      a.       1 dan 3 

      b.      2 dan 5 

      c.       2 dan 4 

      d.      1 dan 5 

 

5. Perhatikan gambar berikut! 

 

 
 

Gambar tersebut merupakan pemanfaatan energi alternatif bertenaga.... 

A. Air 

B. Kincir 

C. Angin 

D. Manusia 
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6. Waktu matahari terbit disebut waktu … 

A. Pagi 

B. Siang 

C. Malam 

D. Petang 

 

7. Sumber energi terbesar yang ada di alam adalah … 

A. Bulan 

B. Matahari 

C. Neon 

D. Planet 

 

8. Untuk menghidupkan TV kita menggunakan energi … 

A. Listrik 

B. Panas 

C. Matahari 

D. Cahaya 

 

9. Matahari terbit dari … 

A. Barat 

B. Timur 

C. Utara 

D. Selatan 

 

10. Untuk merapikan pakaian kita menggunakan alat … 

A. Setrika 

B. Dispenser 

C. Hair Dryer 

D. Kipas angina 

 

11. Jika lilin dipanaskan, maka lilin akan … 

A. Tetap menjadi lilin 

B. Menjadi api 

C. Meleleh 
D. Membeku 

 

12. Barang yang dapat menghasilkan energi panas adalah … 

A. Kompor 

B. Televisi 

C. Radio 

D. AC  

13. Kegunaan kulkas adalah untuk … 

A. Membuat es batu 

B. Membuat air panas 

C. Membuat kue 

     D. Membuat jus 

14. Panas dapat terjadi karena adanya.... 

 A. sumber panas 



 B. radiasi 

 C. perubahan panas 

 D. perubahan wujud 

 

15. Bahan bakar yang digunakan kompor sumbu adalah.... 

 A. bensin 

 B. minyak tanah 

 C. batu bara 

 D. Solar 

 

16. Pancaran cahaya matahari disebut.... 

  A. konveksi 

  B. konduksi 

  C. kohesi 

  D. Radiasi 

 

17. Dua buah benda yang digesekkan akan menimbulkan..... 

  A. panas 

  B. dingin 

  C. gas 

  D. Listrik 

 

18. Kompor yang menggunkan tenaga listrik disebut.... 

       A. kompor gas 

       B. kompor minyak 

       C. kompor sumbu 

       D. kompor listrik 

 

 19. Yang menghubungkan tabung gas dengan kompor sehingga gas dapat menyala adalah... 

       A. selang 

       B. kabel 

       C. kawat 

       D. tali 

 

 20.  Benda dapat berubah wujud bila benda.... 

       A. dipindahkan 

       B. dipanaskan 

       C. didiamkan 

       D. dibakar 

 

  21. Benda langit yang merupakan sumber energi terbesar adalah.... 

       A. bulan 

       B. bumi 

       C. planet 



       D. matahari 

 

 22.  Bunyi yang kekerapan kurang dari 20 getaran per detik disebut.... 

       A. infrasonik 

       B. supersonik 

       C. telesonik 

       D. ultrasonik 

 

  23.  Perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat disebut.... 

       A. radiasi 

       B. konduksi 

       C. konveksi 

       D. hibernasi 

 

  24.  Kayu yang dibakar akan berubah menjadi.... 

       A. batu 

       B. arang 

       C. gas 

       D. cair 

 

  25. Menurut para ahli suhu pada permukaan matahari mencapai.... 

       A. 16 juta derajat celcius 

       B. 600 derajat celcius 

       C. 6.000 derajat celcius 

       D. 60 derajat celcius 

 

  26. Kerugian menggunakan kompor gas adalah.... 

       A. lama matang 

       B. daya listrik meningkat 

       C. perlu biaya mahal 

       D. polusi 

 

  27. Bila terjadi kebakaran benda yang terbakar dan bereaksi dengan... 

       A. oksigen 

       B. karbondioksida 

       C. uap 

       D. gas 

 

 28. Makin cepat getaran maka bunyi makin.... 

       A. rendah  

       B. tinggi 

       C. tak menentu 

       D. Tetap 



29. Benda yang termasuk sumber energi yang tak terbatas adalah .... 

A.  bensin  

B.  matahari  

C. batu bara 

D. solar 

 

30. Matahari merupakan sumber energi .... 

A. panas dan gerak        

B. panas dan cahaya     

C. cahaya dan listrik 

D. bunyi dan kimia 
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SOAL POST TEST 

 

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar ! 

 

Nama siswa : 

 

Kelas : 

 

1. Berikut Yang Bukan Merupakan Sumber Energi Alternatif Adalah .... 

A. Angin                        

B. Bensin   

C. Matahari 

D. Air 

 

2. Energi Dari Matahari Yang Diperlukan Tumbuhan Untuk Berfotosintesis Adalah .... 

A. Energi Panas           

B. Energi Listrik     

C. Energi Kimia 

D. Energi Cahaya 

 

3. Sel Surya Menyerap Energi Yang Berasal Dari .... 

A. Panas Bumi              

B. Sinar Matahari       

C. Air Terjun    

D. Angin 

 

4. Bunyi Yang Dapat Didengar Oleh Manusia Adalah Bunyi ... 

A.  Audiosonik 

B. Ultrasonik 

C. Monosonik 

D. Infrasonik 

 

5. Kuat Lemahnya Bunyi Ditentukan Oleh .... 

A. Simpangan 

B. Amplitudo 

C. Banyaknya Getaran 

D. Frekuensi 

 

6. Di Bawah Ini Merupakan Energi Alternatif, Kecuali ... 

A. Bioetanol 

B. Biji Jarak 

C. Energi Matahari 

D. Minyak Bumi 

 

7. Berikut Ini Kegiatan Yang Memanfaatkan Energi Angin Adalah ... 

A. Menyalakan Kompor 

B. Menggerakkan Kompor 

C. Menggerakkan Perahu Nelayan 

D. Menggiling Padi 

 



8. Kita Dapat Merasakan Hangatnya Api Unggun Yang Berada Di Dekat Kita Karena 

Terjadi   Perpindahan Panas Secara ... 

A. Konveksi 

B. Konduksi 

C. Kontraksi 

D. Radiasi 

 

9. Alat Yang Dapat Mencegah Terjadinya Perpindahan Panas Adalah ... 

A. Kipas Angin 

B. AC 

C. Gelas Tertutup 

D. Termos 

 

10. Bunyi Dihasilkan Oleh Benda Yang…. 

A.  Bergetar  

B.  Berpindah 

C. Bergerak  

D. Diam 

 

11. Nama Hewan Yang Dapat Mendengar Bunyi Infrasonik Adalah.… 

A. Lumba-Lumba  

B. Kupu-Kupu  

C.  Jangkrik  

D.  Kelelawar 

 

12. Bunyi Yang Getaranya Lebih Dari 20.000 Getaran Per Detik Disebut…. 

 A. Infrasonik 

 B. Audiosonik  

 C. Ultrasonik 

 D. Supersonik  

 

13. Infrasonik Merupakan Bunyi Yang Kekerapannya … 

A. Lebih Dari 20 Getaran / Detik 

B. Kurang Dari 20 Getaran / Detik 

C. Diatas 20 Getaran / Detik 

D. Lebih Dari 15 Getaran / Detik 

 

14. Jangkrik Merupakan Heawan Yang Dapat Mendengar Bunyi…. 

A. Audiosonik 

B. Ultrasonic 

C. Supersonic 

D. Infrasonic 

 

15. Pada Setrika Energy Yang Terjadi Yaitu… 

A. Getaran Menjadi Kalor 

B. Listrik Menjadi Gerak 

C. Listrik Menjadi Panas 

D. Listrik Menjadi Dingin 

 

 



16. Perhatikan Beberapa Benda Berikut! 

1). Bintang 

2). Api 

3). Matahari 

4). Bulan 

 

Dari Bacaan Diatas, Manakah Yang Termasuk Sumber Energy Panas …. 

a. 1 Dan 2 

b. 2 Dan 3 

c. 1 Dan 4 

d. 3 Dan 4 

 

17. Contoh Benda Yang Mengalami Perubahan Energy Listrik Menjadi Energi Gerak Adalah… 

A. TV 

B. AC 

C. Kipas Angin 

D. Sepeda 

 

18. Kincir Merupakan Pemanfaatan Energy Alternative Yang Berguna Untuk…. 

A. Pembangkit Listrik 

B. Pembangkit Cahaya 

C. Pembangkit Air  

D. Memperlancar Saluran Air 

 

19. Barang Yang Mengalami Perubahan Dari Energy Listrik Menjadi Gambar Dan Suara 

Adalah…. 

A. Radio 

B. Televisi 

C. VCD 

D. Tape Recorder 

 

20. Apabila Kita Menggosok Gosokkan Tangan Kita Yang Kering, Maka Tangan Kita 

Akan  Terasa    ... 

A. Listrik 

B. Bunyi 

C. Cahaya 

D. Panas 

21. Banyaknya Getaran Yang Terjadi Dalam Satu Detik Disebut…. 

A. Amplitudo 

B. Peredam Bunyi 

C.   Resonansi 

 D. Frekuensi 

 

22. Sumber Energy Terbesar Dibumi Adalah….. 

A. Bulan  

B. Bintang 

C. Matahari 

D. Planet 

 



23. Matahari Merupakan Sumber Energy…. 

A. Panas Dan Gerak 

B. Panas Dan Cahaya 

C. Cahaya Dan Gerak 

D. Bunyi Dan Cahaya 

 
 

 



SOAL POSTEST 

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 

1. Berikut Yang Bukan Merupakan Sumber Energi Alternatif Adalah .... 

A. Angin                        

B. Bensin   

C. Matahari 

D. Air 

 

 2. Energi Dari Matahari Yang Diperlukan Tumbuhan Untuk Berfotosintesis Adalah .... 

A. Energi Panas           

B. Energi Listrik     

C. Energi Kimia 

D. Energi Cahaya 

 

 3. Pada Kipas Angin, Energi Listrik Diubah Menjadi Energi .... 

A. Gerak                       

B. Bunyi    

C. Kalor 

D. Kimia 

 

 4. Untuk Mengeringkan Baju Diperlukan Energi .... 

A. Kimia                   

B. Listrik        

C. Panas 

D. Gerak 

 

 5. Sel Surya Menyerap Energi Yang Berasal Dari .... 

A. Panas Bumi              

B. Sinar Matahari       

C. Air Terjun    

D. Angin 

       

   

 6.  Apabila Kita Menggosok Gosokkan Tangan Kita Yang Kering, Maka Tangan Kita Akan     

Terasa    ... 

A. Listrik 

B. Bunyi 

C. Cahaya 

D. Panas 

 

 7. Gitar Menghasilkan Energi ... 

A. Listrik 

B. Matahari 

C. Cahaya 

D. Bunyi 

 

 

 

 8.   Bunyi Yang Dapat Didengar Oleh Manusia Adalah Bunyi ... 



A.  Audiosonik 

B. Ultrasonik 

C. Monosonik 

D. Infrasonik 

 

 9. Kuat Lemahnya Bunyi Ditentukan Oleh .... 

A. Simpangan 

B. Amplitudo 

C. Banyaknya Getaran 

D. Frekuensi 

 

 10. Di Bawah Ini Merupakan Energi Alternatif, Kecuali ... 

A. Bioetanol 

B. Biji Jarak 

C. Energi Matahari 

D. Minyak Bumi 

 

 11. Energi Dari Air Terjun Digunakan Untuk ... 

A. Tempat Wisata 

B. Pembangkit Listrik 

C. Tempat Pemandian 

D. Sarana Transportasi 

 

 12. Berikut Ini Kegiatan Yang Memanfaatkan Energi Angin Adalah ... 

A. Menyalakan Kompor 

B. Menggerakkan Kompor 

C. Menggerakkan Perahu Nelayan 

D. Menggiling Padi 

 

 13. Sumber Energi Utama Di Bumi Adalah ... 

A. Minyak Bumi 

B. Matahari 

C. Batu Bara 

D. Bintang 

 

 14.  Dua Buah Batu Yang Digesekkan Akan Menimbulkan ... 

A. Abu 

B. Asap 

C. Listrik 

D. Panas 

 

 15.  Kita Dapat Merasakan Hangatnya Api Unggun Yang Berada Di Dekat Kita Karena 

Terjadi   Perpindahan Panas Secara ... 

A. Konveksi 

B. Konduksi 

C. Kontraksi 

D. Radiasi 

 

 16.  Alat Yang Dapat Mencegah Terjadinya Perpindahan Panas Adalah ... 

A. Kipas Angin 



B. AC 

C. Gelas Tertutup 

D. Termos 

  

 

 17. Bunyi Dihasilkan Oleh Benda Yang…. 

A.  Bergetar  

B.  Berpindah 

C. Bergerak  

D. Diam 

 

 

 

 18. Banyaknya Getaran Yang Terjadi Dalam Satu Detik Disebut…. 

A. Amplitudo 

B. Peredam Bunyi 

C.   Resonansi 

         D. Frekuensi 

 

 19. Nama Hewan Yang Dapat Mendengar Bunyi Infrasonik Adalah.… 

A. Lumba-Lumba  

B. Kupu-Kupu  

C.  Jangkrik  

D.  Kelelawar 

 

 20. Bunyi Yang Getaranya Lebih Dari 20.000 Getaran Per Detik Disebut…. 

 A. Infrasonik 

 B. Audiosonik  

 C. Ultrasonik 

 D. Supersonik  

 

21. Radiasi  Adalah …… 

A.  Pancaran Cahaya Matahari  

B. Pancaran Api 

C. Pancaran Cahaya Bulan  

D. Pancaran Bintang 

 

22. Sumber Energy Terbesar Dibumi Adalah….. 

A. Bulan  

B. Bintang 

C. Matahari 

D. Planet 

 

23. Infrasonik Merupakan Bunyi Yang Kekerapannya … 

A. Lebih Dari 20 Getaran / Detik 

B. Kurang Dari 20 Getaran / Detik 

C. Diatas 20 Getaran / Detik 

D. Lebih Dari 15 Getaran / Detik 

 

24. Jangkrik Merupakan Heawan Yang Dapat Mendengar Bunyi…. 



A. Audiosonik 

B. Ultrasonic 

C. Supersonic 

D. Infrasonic 

 

25. Pada Setrika Energy Yang Terjadi Yaitu… 

A. Getaran Menjadi Kalor 

B. Listrik Menjadi Gerak 

C. Listrik Menjadi Panas 

D. Listrik Menjadi Dingin 

 

26. Matahari Merupakan Sumber Energy…. 

A. Panas Dan Gerak 

B. Panas Dan Cahaya 

C. Cahaya Dan Gerak 

D. Bunyi Dan Cahaya 

 

27. Perhatikan Beberapa Benda Berikut! 

1). Bintang 

2). Api 

3). Matahari 

4). Bulan 

 

Dari Bacaan Diatas, Manakah Yang Termasuk Sumber Energy Panas …. 

a. 1 Dan 2 

b. 2 Dan 3 

c. 1 Dan 4 

d. 3 Dan 4 

 

28. Contoh Benda Yang Mengalami Perubahan Energy Listrik Menjadi Energi Gerak Adalah… 

A. TV 

B. AC 

C. Kipas Angin 

D. Sepeda 

 

29. Kincir Merupakan Pemanfaatan Energy Alternative Yang Berguna Untuk…. 

A. Pembangkit Listrik 

B. Pembangkit Cahaya 

C. Pembangkit Air  

D. Memperlancar Saluran Air 

30. Barang Yang Mengalami Perubahan Dari Energy Listrik Menjadi Gambar Dan Suara Adalah…. 

A. Radio 

B. Televisi 

C. VCD 

D. Tape Recorder 

  



SOAL PRETEST 

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar ! 

 

Nama siswa : 

 

Kelas : 

 

 

 

 

 

1. Jodi dan Romi sedang memanfaatkan perubahan energi. Jodi sedang menggunakan 

setrika dan Romi sedang memompa ban sepeda. Menurutmu perubahan energi apa 

yang dimanfaatkaan Jodi dan Romi? 

     A. Jodi memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi panas, dan Romi     

memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi angin. 

     B. Jodi memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas, dan Romi 

memanfaatkaan perubahan energi gerak menjadi angin. 

     C. Jodi memanfaatkan perubahan energi panas menjadi gerak, dan Romi 

memanfaatkan perubahan energi angin menjadi gerak. 

     D. Jodi memanfaatakan perubahan energi gerak menjadi angin, dan Romi 

memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas. 

 

2. Perhatikan gambar berikut! 

 

 
 

Gambar tersebut merupakan pemanfaatan energi alternatif bertenaga.... 

A. Air 

B. Kincir 

C. Angin 

D. Manusia 

3. Sumber energi terbesar yang ada di alam adalah … 

A. Bulan 

B. Matahari 

C. Neon 

D. Planet 

 

4. Untuk menghidupkan TV kita menggunakan energi … 

A. Listrik 

B. Panas 

C. Matahari 

D. Cahaya 

5. Untuk merapikan pakaian kita menggunakan alat … 

A. Setrika 

https://2.bp.blogspot.com/-SVu1GuoC39Y/WDXHgI5FDiI/AAAAAAAAAcY/InLd3VgIWRUZr0OShBAP3ZzS5Sg0Wh79QCEw/s1600/turbin+air.jpg


B. Dispenser 

C. Hair Dryer 

D. Kipas angina 

 

6. Jika lilin dipanaskan, maka lilin akan … 

A. Tetap menjadi lilin 

B. Menjadi api 

C. Meleleh 

D. Membeku 

 

7. Bunyi yang kekerapan kurang dari 20 getaran per detik disebut.... 

       A. infrasonik 

       B. supersonik 

       C. telesonik 

       D. Ultrasonik 

 

8. Perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat disebut.... 

       A. radiasi 

       B. konduksi 

       C. konveksi 

       D. Hibernasi 

 

9. Menurut para ahli suhu pada permukaan matahari mencapai.... 

       A. 16 juta derajat celcius 

       B. 600 derajat celcius 

       C. 6.000 derajat celcius 

       D. 60 derajat celcius 

 

10. Kerugian menggunakan kompor gas adalah.... 

       A. lama matang 

       B. daya listrik meningkat 

       C. perlu biaya mahal 

       D. Polusi 

 

11.  Bila terjadi kebakaran benda yang terbakar dan bereaksi dengan... 

       A. oksigen 

       B. karbondioksida 

       C. uap 

       D. Gas 

 

12. Makin cepat getaran maka bunyi makin.... 

       A. rendah  

       B. tinggi 

       C. tak menentu 

       D. Tetap 

 

13. Benda yang termasuk sumber energi yang tak terbatas adalah .... 

A. bensin  

B. matahari 



C. batu bara 

D. solar 

 

14. Pancaran cahaya matahari disebut.... 

  A. konveksi 

  B. konduksi 

  C. kohesi 

  D. Radiasi 

 

15. Dua buah benda yang digesekkan akan menimbulkan..... 

  A. panas 

  B. dingin 

  C. gas 

  D. Listrik 

 

16. Benda dapat berubah wujud bila benda.... 

       A. dipindahkan 

       B. dipanaskan 

       C. didiamkan 

       D. Dibakar 

 

17. Benda langit yang merupakan sumber energi terbesar adalah.... 

       A. bulan 

       B. bumi 

       C. planet 

       D. Matahari 

 

18.  Panas dapat terjadi karena adanya.... 

A. sumber panas 

B. radiasi 

C. perubahan panas 

D. perubahan wujud 

 

19. Matahari terbit dari … 

A. Barat 

B. Timur 

C. Utara 

D. Selatan 

 

20. Benda dapat berubah wujud bila benda.... 

       A. dipindahkan 

       B. dipanaskan 

       C. didiamkan 

       D. Dibakar 

 

21. Barang yang dapat menghasilkan energi panas adalah … 



A. Kompor 

B. Televisi 

C.  Radio 

D. AC 

 

22. Waktu matahari terbit disebut waktu … 

A. Pagi 

B. Siang 

C. Malam 

D.  Petang 

 

23. Kayu yang dibakar akan berubah menjadi.... 

       A. batu 

       B. arang 

       C. gas 

       D. cair 
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