
i 
 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN MENERAPKAN 

MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH SISWA KELAS IV 

SDN 04 CAKRANEGARA TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

 

JURNAL 

 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan 

Program Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

  

 

Oleh: 

RATAYU NINGSIH 

E1E 212 195 

 

 

 

 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 



ii 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS MATARAM 

       FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

           Jln. Majapahit No. 62 Telp.(0370) 623873 Fax. 634918 Mataram 

83125 

   

 

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL SKRIPSI 
 

Skripsi dengan judul : Peningkatan Hasil Belajar IPS Dengan Menerapkan 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah Siswa Kelas IV SDN 04 Cakranegara 

Tahun Ajaran 2015/2016.  

 

 

Telah diuji pada tanggal : 19 September 2016 

 

Telah disetujui pada tanggal : 

 

 

 

Mataram,     September 2016 

                  Pembimbing I,       Pembimbing II, 

 

 

 

 

(Lalu Sumardi, S.Pd, M.Pd)                              (Moh. Irawan Zain, S.Pd.,M.Pd) 

     NIP. 197812312005011004                               NIP. 1963110419866021004        

        

 

   Menyetujui, 

   Ketua Jurusan/Program Studi 

 

                       

 

 

 

(Nurul Kemala Dewi, S.Sn., M.Sn) 

           NIP. 19691011 200112 2 001 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................. iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................................... iv 

UCAPAN TERIMA KASIH  ................................................................................ v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xi 

ABSTRAK ........................................................................................................... xii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah.................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 7 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 7 

BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Teori yang Relevan ................................................................................... 9 

1. Hasil Belajar Ips di SD ....................................................................... 9 

a. Hasil Belajar .................................................................................... 9 

b. faktor yang mempengaruhi hasil belajar ....................................... 10 

2. Pendidikan Ips di SD ........................................................................ 12 

a. ruang lingkup pembelajaran IPS ................................................... 14 

b. tujuan pembelajaran IPS Di SD .................................................... 15 

3.   Model Pembelajaran Berbasis Masalah ...........................................16 

      a. Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah .....................16 

      b. Ciri-ciri Model Pembelajaran Berbasis Masalah .........................17 

      c. Langkah-Langkah Model Pembelajaran BerbasisMasalah ..........18 

      d. Kelebihan dan Kelemahan Model PBM  .....................................19 

B. Penelitian yang Relevan ......................................................................... 21 

C. Kerangka Berfikir ................................................................................... 22 

D. Hipotesis Penelitian ................................................................................ 24 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian ................................................................................... 25 

1. Tempat Penelitian ............................................................................. 25 

2. Waktu Penelitian ............................................................................... 25 

B. Subyek dan Observer Penelitian ............................................................ 25 

1. Subyek penelitian .............................................................................. 25 

2. Observer Penelitian ........................................................................... 25 

C. Faktor yang Diteliti ................................................................................ 26 

1. Faktor Guru ....................................................................................... 26 

2. Faktor Siswa ..................................................................................... 26 

D. Variabel Penelitian ................................................................................ 26 



iv 
 

1. Definisi Operasional Variabel Harapan ............................................ 26 

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan .......................................... 27 

E. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian ......................................... 27 

1. Tahap Perencanaan Tindakan ........................................................... 28 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan ............................................................ 29 

3. Tahap Pengamatan ............................................................................ 31 

4. Tahap Refleksi  ................................................................................. 32 

F. Metode Pengumpulan Data ................................................................... 33 

G. Instrumen Pengumpulan Data ............................................................... 34 

H. Teknik Analisis Data ............................................................................. 35 

I. Indikator Keberhasilan .......................................................................... 39 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ...................................................................................... 40 

1. Deskripsi Data Siklus I ..................................................................... 41 

2. Deskripsi Data Siklus II .................................................................... 50 

B. Pembahasan ........................................................................................... 59 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ........................................................................................ 67 

B. Saran ............................................................................................... 68 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 70 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ABSTRAK 

 

INCREASED OUTPUT THE STUDY IPS BY APPLIED BASED 

LEARNING MODEL IN CLASS 4TH AT SDN 04 CAKRANEGARA 

ACADEMIC YEAR 2015/2016 

 

Oleh  

RATAYU NINGSIH 

E1E212195 

 

This research was motivated by the low reading comprehension fourth 

grade students of SDN 04 Cakranegara  academic year 2015/2016. It is associated 

with the learning method used is a method of learning that has not varied. Of the 

problems it is formulated problem of how to improve learning outcomes IPS with 

Problem Based Learning Model fourth grade students of SDN 04 Cakranegara 

academic year 2015/2016. This research is a classroom action research (PTK). 

Subjects in the study is the fourth grade students of SDN 04 Cakranegara acadec 

year 2015/2016. This study aims to improve learning outcomes IPS with Problem 

Based Learning model fourth grade students of SDN 04 Cakranegara academic 

year 2015/2016. The subjects in this study is the fourth grade students numbering 

35 people. The research was conducted in four phases, including planning, 

implementation, observation and reflection. Methods of data collection in this 

study is the method of observation and test methods. The results showed that there 

was an increase learning outcomes from cycle to cycle. Percentage of classical 

mastery learning outcomes for the first cycle and the second cycle is equal to 

57.64% and 85.71%. Therefore, based on the data obtained it can be concluded 

that the implementation of Problem Based Learning model can improve learning 

outcomes IPS fourth grade students of SDN 04 Cakranegara year 2015/2016. 

 

Keywords: Results Learning, Problem Based Learning Model, Social  

Sciences 
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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN MENERAPKAN 

MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH SISWA KELAS IV 

SDN 04 CAKRANEGARA TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

Oleh  

RATAYU NINGSIH 

E1E212195 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN 04 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini terkait dengan metode 

pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran yang belum berfariasi. 

Dari permasalahan tersebut maka dirumuskan masalah bagaimana meningkatkan 

hasil belajar IPS dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah siswa kelas IV 

SDN 04 Cakranegara tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

dengan model Pembelajaran Berbasis Masalah siswa kelas IV SDN 04 

Cakranegara tahun ajaran 2015/2016. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV yang berjumlah 35 orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahap, 

yakni: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan 

data  pada penelitian ini adalah metode observasi dan metode tes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dari siklus ke siklus. 

Persentase ketuntasan hasil belajar secara klasikal untuk siklus I dan siklus II 

yaitu sebesar 57,64% dan 85,71%. Dengan demikian berdasarkan data yang 

diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 04 

Cakranegara tahun 2015/2016.  

Kata kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Ilmu 

Pengetahuan Sosial 
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A. PENDAHULUAN 

  Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi 

manusia. Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

           Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, tentunya dibutuhkan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran atau yang disebut dengan kurikulum. Pada kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah dirumuskan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi dan teori yang berkaitan dengan isu dan 

masalah sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai (Sapriya, 2011: 194) 

           Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan pada 

hari sabtu tanggal 5 Desember 2015 dengan Ibu Robiah,S.Pd. selaku guru 

kelas IV SD Negeri 04 Cakranegara, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang diketahui dalam proses pelaksanaan pembelajaran IPS yaitu : (1) 

Rendahnya hasil belajar, disebabkan karena guru tidak memiliki pemahaman 

yang inofatif sehingga guru kurang mampu menciptakan kreatifitas pada saat 

proses pembelajaran di dalam kelas, (2) Tidak efektif dan efesienya proses 

belajar pada saat pembelajaran berlangsung, disebakan karena guru kurang 

mampu menciptakan suasana yang konsusif di tambah lagi dengan minimnya 

alat pembelajaran yang terdapat disekolah.  

      Rendahnya hasil belajar diatas dapat dilihat dari data ketuntasan hasil 

belajar siswa dalam mengikuti ulangan semester 1 tahun pelajaran 2015/2016. 

Dari 35 (100%) siswa dengan jumlah siswa laki-laki 15 orang dan siswa 

perempuan 20 orang, terdapat 20 siswa (58%)yang mendapat nilai kurang 

dari 75 karena siswa kurang memperhatikan guru dalam proses pembelajaran 

dan 15 siswa (42%) mendapatkan nilai 75 ke-atas dengan KKM yang 

ditentukan oleh sekolah untuk mata pelajaran IPS adalah 75. Dari data 

tersebut rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 64 dengan ketuntasan 

klasikal 42,85%. Hal ini tidak sejalan dengan pencapaian standar ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan oleh Depdikbud, yaitu minimal sebesar 85% karena 

jika hasil belajar siswa tidak mencapai nilai KKM yang ditentukan maka 

siswa tidak dapat melanjutkan ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Oleh karena 

itu  ketuntasan klasikal siswa kelas IV di SD Negeri 04 Cakranegara masih 

kurang dari yang diharapkan.  
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 Agar hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS meningkat, salah satu 

alternatif teknik pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk memenuhi 

tuntutan tersebut adalah melalui model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM). Menurut Dutch dalam Taufiq (1994) salah satu cara yang cukup 

efektif dalah melalui penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM). Dimana PBM merupakan suatu model pembelajaran instruksional 

yang menantang siswa dan analitis dalam mencari solusi dari masalah yang 

nyata. Pembelajaran dengan model PBM ini akan memberikan kesempatan 

siswa untuk menggunakan kemampuannya untuk berfikir dan mmemperoleh 

suatu konsep atau prinsip dan memecahkan suatu masalah. Kelebihan dari 

model PBM menurut Smith dalam Taufiq (2008) merupakan (1) PBM 

menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara 

kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. (2) 

PBM mendorong para peserta didik untuk memecahkan permasalahan 

secara kompleks, (3) PBM dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk 

belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan 

penting, dan mereka perlu untuk dihargai, (4) PBM memerlukan 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan peserta didik untuk 

menggunakan informasi dengan beberapa disiplin ilmu yang di miliki, (5) 

PBM melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan 

dengan dunia nyata., (6) PBM mengadakan kerjasama / kolaborasi antara 

peserta didik dengan peserta didik lain, peserta didik dengan instruktur, 

untuk memperluas komunitas, sehingga saling memberi dan menerima. 

Melalui kegiatan pembelajaran inilah setiap pasangan akan bekerjasama 

secara maksimal. Teknik ini dapat dikolaborasikan dengan media yang 

dapat dimanfaatkan berdasarkan lingkungan sekitar siswa.  

         Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPS dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Siswa Kelas IV di SD Negeri 04 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016”.  

. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN  
Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar IPS Di SD 

a. Hasil Belajar 

               Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas dan 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil 

produksi adalah perolehan yang didapatkan karena adanya kegiatan 

mengubah bahan (raw materials) menjadi barang jadi (finished goods). 

Hal yang sama berlaku pada proses belajar mengajar, setelah mengalami 

belajar siswa berubah perilakunya dibanding sebelumnya. Belajar 
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dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu 

yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi 

hasil belajar. Pendapat ini seiring dengan pemikiran yang dikemukakan 

oleh Purwanto (2014: 46) bahwa hasil belajar merupakan pencapaian 

tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. 

Kemudian menurut Supardi (2015: 2) hasil belajar adalah tahap 

pencapaian aktual yang ditampilkan dalam bentuk perilaku yang meliputi 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotor dan dapat dilihat dalam 

bentuk kebiasaan, sikap dan penghargaan. Selanjutnya Nawawi (dalam 

Susanto 2015: 5) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Berdasarkan uraian tentang hasil belajar di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku baik 

yang meluputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai hasil dari 

kegiatan belajar yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan pendidikan. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

           Hasil belajar yang dicapa siswa dipenggaruhi oleh dua  faktor 

utama yakni: 

1) Faktor dari dalam diri siswa itu. 

2) Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. 

          Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh 

Clark (dalam Sudjana 2010: 39) bahwa hasil belajar siswa disekolah 

70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh 

lingkungan.    

          Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada 

faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

Faktor tersebut banyak menarik perhatian para ahli pendidikan untuk 

diteliti, seberapa jauh kontribusi/sumbangan yang diberikan oleh faktor 

tersebut terhadap hasil belajar siswa. Adanya pengaruh dari dalam diri 

siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan 

belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan 

disadarinya. Siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk 

belajar dan berprestasi, harus berusaha mengerahkan segala daya dan 

upaya untuk dapat mencapainya. 

Hasil yang dapat diraih masih juga bergantung dari lingkungan. 

Artinya, ada faktor-faktor yang berada diluar dirinya yang dapat 

menentukan atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu 

lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar 

disekolah, ialah kualitas pengajar. Yang dimaksud dengan kualitas 
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pengajar ialah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran.  

Hasil belajar pada hakikatnya tersirat dalam tujuan pengajaran. Oleh 

sebab itu hasil belajar siswa disekolah dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan kualitas pengajar. Pendapat ini sejalan dengan teori belajar di 

sekolah (Theory of school learning) dari Bloom (dalam Sudjana 2010: 

40) yang mengatakan ada tiga variabel utama dalam teori belajar 

disekolah, yakni karakteristik individu, kualitas pengajar dan hasil 

belajar siswa. Sedangkan Caroll (dalam Sudjana 2010:40) berpendapat 

bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh lima faktor, 

yakni (a) bakat pelajar, (b) waktu yang tersedia untuk belajar, (c) waktu 

yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas 

pengajar, (e) kemampuan individu.  

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang di capai telah sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. 

1. Pendidikan IPS di SD 

          Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai 

hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan 

dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikukulum 1975. Dalam 

dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran 

yang yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata 

pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran yang terintegrasi dari 

mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi dan mata pelajaran ilmu sosial 

lainnya.  

          Menurut Susanto (2015: 139) IPS merupakan perpaduan antara ilmu 

sosial dan kehidupan manusia yang di dalamnya mencakup antropologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, sosiologi, agama, 

dan psikologi.  

           Selanjutnya menurut Buchari Alma (Susanto, 2015: 141) 

mengemukakan pengertian IPS adalah sebagai suatu program pendidikan 

yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan 

manusia dalam lingkungan fisik, maupun dalam lingkungan sosialnya dan 

yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial, seperti: geografi, sejarah, 

ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi. 

            Sedangkan menurut Somantri (Sapriya, 2011: 11)  Pendidikan IPS 

adalah seleksi dari disiplin-disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah 

dan psikologis untuk tujuan pendidikan.    

            Ciri khas IPS sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan 

sekolah dasar dan menengah adalah sifat terpadu (integrated) dari sejumlah 

mata pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran lebih bermakna bagi 

peserta didik sehingga pengorganisasian materi atau bahan pelajaran 

disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. 

Oleh karena itu, dalam perkembanganya muncul berbagai pendekatan yang 

berorientasi pada kebutuhan peserta didik seperti student centered, 
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integrated approach, sosial problem based approach, broadfield approach, 

dan sebagainya (Sapriya, 2011: 7).  

             Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan seleksi dari disiplin-disiplin ilmu-ilmu 

sosial dan kehidupan manusia yang di dalamnya mencakup antropologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, sosiologi, agama, 

dan psikologi. 

1. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS 

             Adapun ruang lingkup materi pelajaran IPS di sekolah dasar 

atau madrasah ibtidaiyah yang tercantum dalam kurikulum, menurut 

Depdiknas (Susanto 2015: 160), sebagai berikut:  

1) Manusia, Tempat, dan lingkungan. 

2) Waktu, keberlajutan, dan perubahan. 

3) Sistem sosial dan budaya. 

4) Perilaku Ekonomi dan kesejahteraan. 

           Jika ditelaah lebih lanjut, ruang lingkup materi IPS di sekolah 

dasar memiliki karakteristik (Susanto, 2015: 160-161), sebagai berikut: 

1. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama 

(N. Soemantri, 2001) 

2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang 

dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau 

topik (tema) tertentu. 

3. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

4. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 

sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengolahan lingkungan, 

struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan 

hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan, dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 1981) 

5. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta 

kehidupan manusia secara keseluruhan. 

2. Tujuan pembelajaran IPS di SD 

         Adapun tujuan utama pembelajaran IPS, menurut Susanto (2015: 

145) adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat.  

          Selanjutnya menurut Sapriya (2011: 12) tujuan IPS di tingkat 

sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta 
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didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat 

digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi 

atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi 

warga negara yang baik.   

            Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan IPS adalah untuk mengembangkan dan mempersiapkan 

peserta didik agar menjadi warga negara yang menguasai 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sehingga dapat digunakan 

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa masyarakat.         

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

           Menurut Joyce dan Weil (1980:1) model adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pelaksanaan jangka panjang), merancang bahan - bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang 

lain. 

           Menurut Tan (2003) Pembelajaran Berbasis Masalah 

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM 

kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui 

proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa 

dapat mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan 

berpikirnya secara berkesinambungan. 

          Dalam pembelajaran IPS SD, tidak semua guru memahami 

konsep PBM tersebut, baik disebabkan oleh kurangnya keinginan 

dan motivasi untuk meningkatkan kualitas keilmuan maupun karena 

kurangnya dukungan sistem untuk meningkatkan kualitas keilmuan 

tenaga pendidik. 

        Dilihat dari deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah adalah sebuah cara yang digunakan 

guru dalam pembelajaran dengan masalah dunia nyata sebagai 

konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan 

dalam memecahkan masalah. 

b. Ciri – ciri Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Berdasarkan pengertian PBM dapat dirangkum ciri–ciri dari model 

PBM adalah : 

1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 

2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia 

nyata. 

3. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 

4. Sangat mengutamakan belajar mandiri (self directed learning) 
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5. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari 

satu sumber saja. 

6. Pembelajarannya kolaboratif, kominukatif, dan kooperatif, 

pembelajar bekerja dalam kelompok, berinteraksi dan saling 

mengajarkan dan melakukan presentasi. 

           Dilihat dari ciri–ciri tersebut maka model PBM merupakan 

model yang penting untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan pada 

kenyataannya setiap manusia akan selalu dihadapi pada masalah. 

Dari mulai masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks, 

dari masalah pribadi sampai kepada masalah keluarga, masalah 

sosial kemasyarakatan, masalah negara sampai masalah dunia. PBM 

inilah diharapkan dapat memberikan latihan dan kemampuan setiap 

individu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

         Proses PBM akan dapat dijalankan bila pengajar siap dengan 

segala perangkat yang diperlukan seperti menyiapkan (masalah, 

media dll.) langkah PBM menurut Ibrahim dan Nur (2000: 13) dan 

Ismail (2000: 1) adalah sebagai berikut: 

  Tabel 2.1 : Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase  Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Orientasi Siswa Pada 

Masalah 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan 

memotivasi siswa terlibat 

pada aktivitas pemecahan 

masalah. 

2 Mengorganisasi siswa 

untuk belajar  

Membantu siswa 

mendefinisikan materi 

pelajran dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

Membantu siswa dalam 

membagi tugas belajar. 

3 Membimbing 

pengalaman individual 

/kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam 

merencanakan dan 

menyiapkan karya yang 
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sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk 

berbagai tugas dengan 

temannya membimbing siswa 

dalam proses berlangsung. 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan, 

membuat rangkuman. 

                                                                                            Sumber : Arends, 2008 

d. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Menurut Smith dalam Taufik (2008) kelebihan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah adalah: 

1. PBM menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta 

didik     secara kompleks dan dirancang untuk berkembang 

sesuai dengan dunia nyata. 

2. PBM mendorong para peserta didik untuk memecahkan 

permasalahan secara kompleks. 

3. PBM dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, 

mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan 

penting, dan mereka perlu untuk dihargai. 

4. PBM memerlukan pengetahuan, kemapuan dan keterampilan 

peserta didik untuk menggunakan informasi dengan beberapa 

disiplin ilmu yang dimiliki. 

5. PBM melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil 

informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, 

kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. 

6. PBM mengadakan kerjasama / kolaborasi antara peserta didik 

dengan peserta didik yang lain, peserta didik dengan instruktur, 

untuk memperluas komunitas, sehingga terjadi saling memberi 

dan menerima. 

7. PBM membuat suasana kelas menyenangkan sehingga peseta 

didik maupun instruktur menikmatinya. 

Adapun kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu : 

1. Memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk 

menyelesaikan masalah. 

2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak . 

3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas 

tradisional, dimana instruktur memegang peran utama dikelas. 

4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 



9 
 

   Untuk mengatasi kelemahan dari PBM, pendidik harus dapat 

mengatasi dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi 

masalah, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek, 

meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di 

lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau 

sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenagkan sehingga instruktur dan peserta 

didik merasa nyaman dalam pembelajaran. 

          Model Pembelajaran Berbasis Masalah adalah cara yang digunakan 

guru dalam pembelajaran dengan masalah dunia nyata sebagai konteks 

bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan dalam 

memecahkan masalah dengan membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

dengan menggunakan 5 tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu (1) 

Orientasi siswa pada masalah, (2) mengorganisasi siswa untuk belajar, (3) 

membimbing pengalaman individual/kelompok, (4) mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, (5) menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah dalam kelompok serta mengajarkan siswa untuk 

belajar konsep IPS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berpikir di atas, maka peneliti dapat membuat hipotesis 

tindakan sebagai berikut: Jika model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat 

diterapkan secara optimal,  maka hasil belajar IPS kelas IV SDN 04 

Cakranegara dapat meningkat. 

 

 

Penggunaan model 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah  dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

Hasil Belajar IPS dapat 

meningkat  

Hasil belajar IPS 

rendah 

Tindakan 

Kondisi Awal 
Guru menggunakan 

metode pembelajaran 

yang konvensional 
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C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 04 Cakranegara. Sekolah ini terletak 

di jalan Khairil Anwar Seganteng kecamatan Cakranegara, Kelurahan 

Cakranegara Selatan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus untuk siklus 1 dan siklus 2 

pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2015/2016. Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SD Negeri 04 Cakranegara Kota Mataram, dengan jumlah siswa 

35 orang yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Observer 
penelitian adalah seseorang yang melakukan pengamatan langsung terhadap objek, 
situasi konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Adapun 
observer yang bertindak dalam penelitian ini adalah guru kelas IV ibu Robiah, S.Pd di 
SD Negeri 04 Cakranegara sedangkan peneliti Ratayu Ningsih bertindak sebagai 
pengajar dalam penelitian ini di bantu oleh Rismawati yang bertindak sebagai 

observer. 

Agar mampu menjawab permasalahan di atas, ada bebarapa faktor yang 

harus diselidiki, yaitu: 

a. Faktor guru  

        Dengan melihat kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dalam menerapkan  model Pembelajaran Berbasis 

Masalah. 

b. Faktor siswa  

        Dengan melihat tingkat hasil belajar siswa selama proses pembelajaran 

sebagai dampak penerapan pembelajaran yang  berorientasi pada model 

Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel harapan dan 

variabel tindakan. Adapun yang menjadi variabel harapan dalam penelitian ini 

adalah Hasil belajar IPS merupakan pencapaian hasil yang diperoleh siswa 

ketika terjadinya proses belajar mengajar dan hasil belajar ditentukan dari 

evaluasi yang merupakan tindak lanjut yang dijadikan pedoman sebagai 

pengambilan keputusan terhadap penilaian hasil belajar. Sedangkan variabel 

tindakan dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

adalah sebuah cara yang digunakan guru dalam pembelajaran dengan masalah 

dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan 

keterampilan dalam memecahkan masalah.penelitian tindakan kelas ini 

dirancang dalam dua siklus, masing-masing siklus melalui tahapan sebagai 

berikut: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi dan evaluasi, (4) 

refleksi.  

Penelitian ini menggunakan tiga metode untuk pengumpulan data, 

metode ini digunakan untuk mengetahui kemajuan yang diperoleh siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model PBM, metode tersebut diantaranya : 

a. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala 

atau fenomena (kejadian/peristiwa) secara sistematis dan didasarkan 

pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. 

b. Tes Hasil Belajar 

         Menurut Purwanto (2014: 63) tes merupakan instrument alat 

ukur untuk pengumpulan data dimana dalam memberikan respons atas 
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pertanyaan dalam instrument, peserta didorong untuk menunjukkan 

penampilan maksimalnya. Peserta tes tulis diminta untuk 

mengeluarkan segenap kemampuan yang dimilikinya dalam 

memberikan respons atas pertanyaan dalam tes.   

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data atau gambar 

ketika siswa mengikuti proses pembelajaran, untuk memperoleh data 

kegiatan siswa SDN 04 Cakranegara, dan bagaimana situasi dan 

kondisi di kelas yang digunakan untuk belajar. 

Adapun tehnik analisis data yang terkumpul untuk dianalisis dalam penelitian 

ini meliputi data aktivitas dan hasil belajar siswa. Data tentang hasil belajar 

siswa diambil dari hasil tes, dan aktifitas belajar diperoleh dengan 

menggunakan observasi. Data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif. 

1. Data Hasil Belajar 

Analisis data untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketuntasan individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan 

tuntas secara individu apabila mampu memperoleh nilai ≥ 75 

sebagai standar ketuntasan belajar minimal. Nilai akhir individual 

per siswa ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

Nilai = 
Skor Perolehan 

x 100 
Skor Maksimal 

                                                  (Purwanto, 2011 : 207) 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

Untuk menghitung rata-rata kelas pada masing-masing 

siklus digunakan rumus : 

   
∑  

 
 

Keterangan: 

          =  mean (rata-rata)  

∑ Xi   = Jumlah seluruh skor 

n  =  jumlah siswa 

(Sumber: Arikunto, 2006: 275) 

c. Ketuntasan klasikal 

Ketuntasan klasikal adalah ketuntasan keseluruhan dalam 

setiap mata pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah itu 

sendiri. Di SDN 04 Cakranegara ketuntasan klasikal yang telah 

ditentukan adalah 85% dengan KKM yang telah di tentukan 

untuk mata pelajaran IPS adalah 75, berdasarkan perhitungan 
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sesuai dengan rumus penentuan ketuntasan belajar secara 

klasika, sebagai berikut :
 

   
                                     

                                
       

Keterangan: 

KK = Ketuntasan Klasikal 

2. Data Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar penilaian aktivitas belajar siswa berupa angket akan 

di isi oleh guru dengan cara mengamati secara langsung. Adapun 

teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa  terdiri dari 5 indikator 

dalam menjawab setiap pernyataan pada butir item dilakukan dengan 

cara siswa memberi tanda centang pada salah satu pilihan  pada kolom 

yang tersedia. Penskoran diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Skor 1 diberikan jika siswa tidak melakukan indikator. 

b. Skor 2 diberikan jika siswa melakukan 1 indikator. 

c. Skor 3 diberikan jika siswa melakukan 2 indikator. 

d. Skor 4 diberikan jika siswa melakukan 3 indikator. 

Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran, maka 

data hasil observasi di analisis menggunakan MI (Mean Ideal) dan 

SDI (Standar Deviasi Ideal). 

a. Menentukan Skor Maksimal ideal (SMI) 

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang 

mungkin dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyaknya butir item = 5 

Skor maksimal untuk setiap indikator = 4 

Skor minimal untuk setiap indikator = 1 

Jadi Skor Maksimal Ideal = banyaknya butir item x skor maksimal 

tiap butir item = 5 x 4 = 20 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = banyaknya butir item 

x skor minimal tiap butir item = 5 x 1 = 5 

b. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) 

dengan rumus. 

Rumus : Mi    = 
 

 
 x (skor maksimal) 

   = 
 

 
 x (20)  

 = 10 

 SDi   = 
 

 
  x Mi    

=  
 

 
 x (20)  

= 3,33 

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Belajar Siswa  

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas siswa dijabarkan pada tabel berikut ini : 



13 
 

Tabel 3.2 Kriteria Untuk Menentukan Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan Skor Standar  

Interval Interval Skor Skor Katagori 

≥ Mi + 1,5 SDi X ≤  20 15 – 20 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ s/d < Mi + 1,5 SDi 12 ≤ X< 14 12– 14 Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ s/d < Mi + 0,5 SDi 8 ≤ X < 11 8 – 11  Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ s/d < Mi – 0,5 SDi 5≤ X < 7 5 – 7 Kurang Aktif 

< Mi – 1,5 SDi X < 4 0 – 4 Sangat Kurang Aktif 

 

Keterangan:  

X = rata-rata skor aktivitas siswa 

Dikutip dari Nurkencana dan Sunartana (1990) 

1. Data Aktivitas Mengajar Guru 

Pengolahan data untuk aktivitas mengajar guru dalam 

pembelajaran sama dengan cara pengolahan aktivitas siswa yaitu 

menggunakan MI (Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal).  

Menentukan skor aktivitas mengajar guru untuk masing-

masing deskriptor yaitu : 

a. Skor 1 diberikan jika guru tidak melakukan indikator. 

b. Skor 2 diberikan jika guru melakukan 1 indikator. 

c. Skor 3 diberikan jika guru melakukan 2 indikator. 

d. Skor 4 diberikan jika guru melakukan 3 indikator. 

  Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 

mengajar guru dijabarkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 Kriteria Untuk Menentukan Aktivitas Mengajar Guru 

Berdasarkan Skor Standar  

Interval Interval Skor Skor Katagori 

≥ Mi + 1,5 SDi X ≤  20 15 – 20 Sangat baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ s/d < Mi + 1,5 SDi 12 ≤ X< 14 12– 14 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ s/d < Mi + 0,5 SDi 8 ≤ X < 11 8 – 11  Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi ≤ s/d < Mi – 0,5 SDi 5≤ X < 7 5 – 7 Kurang Baik 

< Mi – 1,5 SDi X < 4 0 – 4 Sangat Kurang Baik 

 

Keterangan:  

 X = rata-rata skor aktivitas guru 

A. Indikator Keberhasilan 

Indikator kecapaian dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu hasil 

belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar 

klasikal yaitu minimal 85% serta mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 75 

dan aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan jika rata-rata skor pada 

tiap siklusnya minimal berkategori aktif, sedangkan aktivitas mengajar 

guru mengalami peningkatan jika rata-rata skor pada tiap siklusnya mini 

mal berkategori baik. 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil observasi 

aktivitas belajar dan hasil beljar Bahasa Indonesia pada tabel sebagai berikut : 

1. Data observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru siklus I. 

 

Table 4.2 Hasil  Observasi Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I 

No. Indikator 

 

 

Skor 

1. Orientasi siswa pada masalah 2 

 

 

2. 

Mengorganisasi siswa untuk belajar 3 

Membimbing pengalaman individu / kelompok. 4 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 2 

3. 
Meganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. 

3 

Skor Perolehan siklus 1 14 

Kategori Aktif 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat aktivitas belajar siswa 

menunjukkan bahwa keseluruhan kegiatan pembelajaran yang telah 

direncanakan pada siklus I telah terlaksana dengan baik dengan skor 

mencapai 14 sehingga aktivitas belajar siswa mencapai katagori aktif. 

1) Observasi aktivitas mengajar guru 

Observasi aktivitas mengajar guru dilakukan dengan mengisi 

angket yang telah di berikan dan di isi sesuai pengamatan guru kelas 

IV secara langsung selama mengikuti pembelajaran. Semua 

pernyataan tentang aktivitas mengajar guru di isi dengan memberikan 

tanda centang sesuai pernyataan yang tampak. Jumlah pernyataan 

dalam angket yang diberikan yaitu 5 butir item. 

Hasil obervasi aktivitas mengajar guru dapat ditunjukkan pada 

tabel ringkasan hasil observasi aktivitas berikut : 

                  Table 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru Pada Siklus I 

No. Indikator 

 

 

Skor 

1. 
Orientasi siswa pada masalah 

 
3 

 

2. 

Mengorganisasi siswa untuk belajar. 3 

Membimbing pengalaman individua/l kelompok. 3 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 2 
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3. 

Menganaliasis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. 

3 

 

Skor Perolehan Tiap Pertemuan 14 

Kategori  Baik 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas mengajar guru di 

atas, menunjukkan bahwa keseluruhan kegiatan pembelajaran yang 

telah direncanakan pada siklus I diantaranya telah terlaksana dengan 

baik sehingga katagori mengajar guru skor 14 dengan katagori baik.  

2) Data hasil belajar siswa  

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, data tentang hasil belajar 

siswa berupa aspek kognitif yang diperoleh dari hasil tes tertulis 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 25 butir.  Hasil evaluasi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 : Data Hasil Belajar Siswa IPS Kelas IV Pada Siklus I 

Aspek Yang Diperhatikan Keterangan  % 

Jumlah siswa yang mengikuti tes 34 98% 

Nilai tertinggi 88  

Nilai terendah  68  

Jumlah nilai 2604  

Rata-rata kelas 76  

Jumlah siswa yang tuntas 23 66% 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 11 32% 

Persentase ketuntasan klasikal 67,64%  

KKM 75  

 

Dari hasil analisis siklus I diperoleh nilai  rata-rata kelas 76 

dengan nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 68. Jumlah siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75 adalah 23 (66%) dari 34 (98%) dengan 

persentase ketuntasan klasikal yaitu 67,64%, artinya ketuntasan 
klaksikal 85% yang telah ditetapkan peneliti belum tercapai.  

Table 4.6 Hasil  Observasi Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus II 

No. Indikator 

 

 

Skor 

1. Orientasi Siswa Pada Masalah 4 

 

 

2. 

Mengorganiasasi siswa untuk belajar. 4 

Membimbing pengalaman individual / kelompok 4 

Mengembangkan dan menyajikan karya.  3 

3. 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. 

3 
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Skor Perolehan 18 

Kategori  Sangat aktif 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas 

belajar siswa pada siklus II meningkat dari 14  meningkat menjadi 18  

dengan kategori sangat Aktif. Hal ini disebabkan karena siswa sudah 

terbiasa dan memahami hal-hal yang harus dilakukan dalam proses 

pembelajaran berlangsung, siswa juga menjadi lebih aktif mengikuti 

pembelajaran terutama dalam hal kegiatan bertanya jawab, dan 

kegiatan belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan.  

1) Observasi aktivitas mengajar guru 

Observasi aktivitas mengajar guru pada siklus II dilakukan 

sama dengan siklus I yaitu di isi dengan memberikan tanda centang 

pada kolom sesuai dengan pernyataan yang tampak. Jumlah 

pernyataan dalam angket yang diberikan yaitu 5 butir item. 

Hasil obervasi aktivitas mengajar guru dengan penerapan dapat 

ditunjukkan pada tabel ringkasan hasil observasi aktivitas berikut :  

Table 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru Pada Siklus II 

No. Indikator 

 

 

Skor 

1. Orientasi siswa pada masalah. 4 

 

 

2. 

Mengorganiasasi siswa untuk belajar. 4 

Membimbing pengalaman individual / 

kelompok 

4 

Mengembangkan dan menyajikan karya. 4 

3. 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

4 

 

Skor Perolehan 20 

Kategori Sangat baik 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas mengajar 

guru pada siklus II meningkat dari 14 menjadi 20 dengan kategori sangat 

baik dan kegiatan mengajar guru telah mencapai indikator keberhasilan 

yang diharapkan.  

Tabel 4.8 : Data Hasil Belajar Siswa IPS Kelas IV Pada Siklus II 

Aspek Yang Diperhatikan Keterangan % 

Jumlah siswa yang mengikuti tes 35 100% 

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah  68  
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Jumlah nilai 3.023  

Rata-rata kelas 85,25  

Jumlah siswa yang tuntas 30 86% 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 5 14% 

Persentase ketuntasan klasikal 85,71%  

KKM 75  

 

Dari hasil analisis siklus II diperoleh nilai  rata-rata kelas 85,25 

dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 68. Jumlah siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75 adalah 30 (86%) dari 35 (100%) siswa yang 

mengikuti tes dengan persentase ketuntasan klasikal yaitu 85,71%, artinya 

ketuntasan klaksikal 85% yang telah ditetapkan peneliti sudah tercapai.  

Perbandingan hasil belajar pada siklus 1 dan siklus II dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9 : Peningkatan Hasil Belajar Sebelum PTK dan Sesudah PTK 

Penelitian Nilai 

Rata-

rata 

Kentutasan 

Klasikal 

Indikator 

Keberhasilan 

Keterangan 

Hasil Belajar   

Kategori   

Sebelum 

PTK 

64 42,85% - - 

Siklus I 76,58 67,64% Rendah Belum Tercapai 

Siklus II 85,25 85,71% Medium Tercapai 

 

Dengan melihat tabel peningkatan hasil belajar siswa di atas dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS dari sebelum dilakukan penelitian sampai dilakukan siklus II. 

Dapat dilihat dari jumlah siswa mencapai nilai KKM sesuai dengan yang 

telah ditetapkan dengan jumlah siswa yang mengikuti tes evaluasi. Tabel 

tersebut telah memuat ketuntasan siswa baik secara individu maupun 

klasikal. Ketuntasan individu dilihat dari jumlah siswa yang telah memenuhi 

skor di atas KKM sedangkan ketuntasan klasikal dilihat dari persentase 

yang diperoleh secara klasikal sehingga mencapai persentase klasikal yang 

diharapkan yaitu 85%. Dari analisis peneliti peningkatan terjadi dikarenakan 

dalam pembelajaran yang dilakukan dengan penerapan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, dan ketika 

guru memberikan reward bagi kelompok yang memiliki kerjasama paling 

baik siswa terlihat bersemangat mengikuti kegiatan diskusi.  

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian selama dua siklus melalui lima tahap 

yaitu (1) Orientasi siswa pada masalah, (2) Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar, (3) membimbing pengalaman individual / kelompok, (4) 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah diperoleh data yaitu penerapan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar 
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dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV. Peningkatan 

terlihat dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 2.604 

dengan jumlah siswa yang sudah mencapai KKM adalah sebanyak 23 dari 

34 orang siswa yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 11 orang siswa yang 

belum mencapai KKM sehingga ketuntasan klasikal yang diperoleh adalah 

67,64 %. Selanjutnya pada siklus II, telah mengalami peningkatan pada nilai 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 7,45 menjadi 85, 25 dengan jumlah 

siswa yang sudah mencapai KKM adalah sebanyak 30 dari 35 orang siswa 

yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 5 orang siswa yang belum mencapai 

KKM, ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II juga mengalami 

peningkakatan sehingga memperoleh ketunasan klasikal 85, 71 %. 

Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa siklus 1 yang memperoleh 

skor 14 dengan kategori aktif dan mengalami peningkatan pada siklus II 

dengan skor 18 berkategori sangat aktif. Dan peningkatan juga terjadi pada  

aktivitas guru dengan skor 14 pada siklus 1 dengan kategori baik dan 

mengalami peningkatan pada siklus II dengan memperoleh skor 20 dengan 

kategori sangat baik 

Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan kebijakan dari pihak sekolah untuk menerapkan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah kepada guru dan siswa dengan 

meningkatkan mutu pembelajaran serta memperbanyak fasilitas 

pembelajaran yang dapat menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat melanjutkan penggunaan model  

Pembelajaran Berbasis Masalah dan mengoptimalkan pada materi 

pembelajaran yang lain. 

3. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah 

siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga 

materi yang dipelajari dapat dipahami dengan baik dan pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa atau pihak yang ingin meneliti lebih lanjut 

tentang model Pembelajaran Berbasis Masalah disarankan untuk 

mencoba penelitian ini sebagai bahan perbaikan agar hasil yang 

diperoleh lebih baik. 
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