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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah lemahnya proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi, hasil belajar IPA siswa Kelas V SDN Aik Ampat pada 

Materi Pokok Gaya Magnet masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa 

disebabkan karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Salah satu 

metode pembelajaran dalam mata pelajaran IPA yang dapat diterapkan oleh guru 

yaitu Metode Pembelajaran Berbasis Proyek. Berdasarkan uraian tersebut rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan model 

Pembelajaran Berbasis Proyek pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan Hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V SDN Aik Ampat tahun pelajaran 2012/2013. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran IPA melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek di SDN Aik Ampat 

tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru 

dan sekolah. Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Berdasarkan hasil analisis data,hasil belajar 

siswa pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 78,43  dengan 

persentase ketuntasan 77%. Pada siklus 2 nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 

90,13 dengan persentase ketuntasan 90,32%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran IPA dengan materi 

pokok gaya magnet dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci : pembelajaran berbasis proyek dan hasil belajar.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Dalam mengajar guru terlalu 

menekankan penguasaan sejumlah informasi/ konsep belaka. Penumpukan 

informasi/ konsep pada peserta didik dapat saja kurang bermanfaat bahkan tidak 

bermanfaat sama sekali kalau hal tersebut hanya dikomunikasikan oleh guru ke 

peserta didik melalui satu arah seperti menuang air ke dalam gelas. Pentingnya 

pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi sikap, 

keputusan dan cara memecahkan masalah. Untuk itu hal terpenting yang mestinya 

terjadi dalam belajar adalah belajar bermakna dan tidak hanya seperti menuang air 

ke dalam gelas kepada peserta didik. 

Berdasarkan pengamatan penulis 13 November 2012 siswa hanya 

menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut jika 

menemukan masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep 

yang dimiliki.Lebih jauh lagi bahwa siswa kurang mampu menemukan masalah dan 

merumuskannya. Dengan kata lain, proses pendidikan kita tidak diarahkan untuk 

membentuk manusia cerdas yang memiliki kemampuan memecahkan masalah 

hidup yang mampu berpikir kreatif dan inovatif. Namun hanya diarahkan untuk 

menguasai teori semata. 

Secara filosofis pendidikan diartikan sebagai upaya untuk membantu peserta didik 

dalam mengembangkan potensinya guna menghadapi dan  
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memecahkan masalah di masa depan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 

tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan tetapi 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari. Pendidikan seharusnya tidak hanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi, tetapi untuk membekali anak didik agar dapat sukses dalam menghadapi 

kehidupan yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, pemecahan masalah menjadi 

bagian yang sangat penting dari kurikulum, tak terkecuali kurikulum IPA SD. 

Tujuan akhir dari pembelajaran IPA di SD yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep IPA untuk memecahankan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari.Namun, kenyataannya pemahaman konsep IPA yang 

dimiliki siswa sangat rendah.Hal ini tercermin dari kesalahan dalam mengerjakan 

soal-soal IPA yang mengakibatkan rendahnya hasil evaluasi siswa. 

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru kelas V SDN Aik Ampat tahun pelajaran 2012/2013 

khususnya pada mata pelajaran IPA adalah proses pembelajarannya masih berpusat 

pada guru (teacher oriented) dimana siswa masih dipandang sebagai subyek yang 

sifatnya pasif. Dengan metode seperti itu tidak memungkinkan bagi para siswa 

untuk berpikir dan berpartisipasi secara penuh untuk menentukan pemecahan 

masalah, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 

Rendahnya prestasi belajar IPA kelas V SDN Aik Ampat dapat dilihat pada 

tabel rata-rata nilai ulangan harian IPA pada tahun ajaran 2012/2013 di bawah ini. 

Tabel1.1 :Rata-Rata Nilai Ulangan Harian IPA kelas V Semester I SDN Aik 

Ampat Tahun Ajaran 2012 / 2013 

 

NO Materi Pokok Nilai Rata-Rata 

1. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya 7, 5 

2. Perubahan sifat benda 6,3 

3. Gaya 5,2 
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 Sumber :Daftar Nilai Guru IPA kelas V SDN Aik Ampat 

 

Berdasarkan uraian di atas, disepakati oleh guru IPAdan peneliti untuk 

mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan 

menerapkan salah satu metode pembelajaran yaitu metodePembelajaran Berbasis 

Proyek. Metode Pembelajaran Berbasis Proyekmerupakan metode belajar yang 

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman siswa dalam 

beraktivitas secara nyata.Metode pembelajaran ini dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir siswa dalam memecahkan masalah sehingga menjadi siswa 

yang mandiri, aktif dan hasil belajarnya meningkat. 

 Bertolak dari masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “METODE PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN AIK 

AMPAT TAHUN PELAJARAN 2012 /2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu rumusan 

masalah sebagai berikut “Bagaimanakah penerapan metodePembelajaran Berbasis 

Proyek pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan Hasil belajar IPA pada siswa 

kelas V SDN Aik Ampat tahun pelajaran 2012/2013 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA melalui metode 

pembelajaran berbasis proyek di SDN Aik Ampat tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa  

a. Melalui metodePembelajaran Berbasis Proyekdapat melatih kemampuan 

berpikir siswa dalam memecahkan masalah. 

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan mengembangkan 

keterampilan siswa sehingga pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna, 

menarik dan menyenangkan.  

 

2. Bagi guru  

a. Melalui metodePembelajaran Berbasis Proyekdapat menambah wawasan 

guru sebagai alternatif pilihan metode pembelajaran dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan. 

b. Meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

 

3. Bagi sekolah  

a. Melalui penerapan metodePembelajaran Berbasis Proyekdapat meningkatkan 

kualitas sekolah.  
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b.  

c. Memberikan sumbangan informasi dalam rangka perbaikan sistem 

pembelajaran di sekolah peneliti maupun di sekolah lainnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran IPA 

a. HakikatIPA 

IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek 

dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan 

ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan 

menggunakan metode ilmiah. Definisi ini memberi pengertian bahwa IPA 

merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan 

dan klasifikasi data, dan biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-

hukum yang bersifat kuantitatif, yang melibatkan aplikasi penalaran 

matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Dengan 

demikian, pada hakikatnya IPA meliputi tiga cakupan yaitu IPA sebagai 

produk, IPA sebagai proses dan IPA sebagai sarana pengembangan sikap 

ilmiah. 

Sebagai ilmu pengetahuan, IPA juga mempunyai ciri khusus 

sebagaimanan ilmu pengetahuan yang lain. Ciri-ciri khusus tersebut 

dipaparkan berikut ini : 

1) IPA mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat 

dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode 

ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh 

penemunya. 
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2) IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis,dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam. 

3) IPA merupakan pengetahuan teoritis.Teori IPA diperoleh atau disusun 

dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, observasi 

dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan 

cara yang lain. 

4) IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan,dengan 

bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil 

eksperimen dan observasi, yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan 

observasi lebih lanjut. 

5) IPA meliputi empat unsur, yaitu produk, proses, aplikasi dan sikap. 

Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses 

merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; 

metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, 

perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian 

hipotesis melalui eksperimentasi; evaluasi, pengukuran, dan 

penarikan kesimpulan.Aplikasi merupakan penerapan metode atau 

kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap 

merupakan rasa ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, makhluk 

hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru 

yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA adalah 

pengetahuan tentang obyek dan fenomena alam berdasarkan pengamatan 

dan klasifikasi data mengenai gejala-gejala alam. 

b. Fungsi dan Tujuan IPA 

Pendidikan IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Pendidikan IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

“mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam menyajikan pendidikan 

IPA adalah memadukan antara pengalaman proses IPA dan pemahaman 

produk serta teknologi IPA dalam bentuk pengalaman langsung yang 

berdampak pada sikap siswa yang mempelajari IPA. 

Fungsi Mata Pelajaran IPA dalam Depdiknas (2004) adalah : 

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. 

3) Mempersiapkan siswa menjadi warganegara yang melek IPA dan 

teknologi. 

4) Menguasai konsep IPA untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

  

http://laporanipa.wordpress.com/tag/fungsi-mata-pelajaran-ipa/adalah
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Tujuan IPA adalah sebagai berikut: 

1) Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

2) Memberikan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, 

prinsip dan konsep IPA, serta keterkaitannya dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

3) Memberikan pengalaman kepada siswa dalam merencanakan dan 

melakukan kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah. 

4) Meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan 

lingkungan serta sumber daya alam. 

5) Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang selanjutnya. 

6) Lebih jauh diungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam 

pendidikan IPA berorientasi pada siswa. Peran guru bergeser dari 

menentukan “apa yang akan dipelajari” ke “bagaimana menyediakan 

dan memperkaya pengalaman belajar siswa”. Pengalaman belajar 

diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi 

lingkungan melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan, dan 

nara sumber lain. 

c. Pembelajaran IPA di SD 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. IPA berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya 
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penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau 

prinsipsaja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. Selain itu IPA 

juga merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta 

serta gejala alam. Fakta dan gejala alam tersebut menjadikan pembelajaran 

IPA tidak hanya verbal tetapi juga faktual. Hal ini menunjukkan bahwa, 

hakikat IPA sebagai proses diperlukan untuk menciptakan pembelajaran 

IPA yang empirik dan faktual. Hakikat IPA sebagai proses diwujudkan 

dengan melaksanakan pembelajaran yang melatih ketrampilan proses 

bagaimana cara produk sains ditemukan. 

Sehingga perlu diciptakan kondisi pembelajaran IPA di SD yang 

dapat mendorong siswa untuk aktif dan ingin tahu. Dengan demikian, 

pembelajaran merupakan kegiatan investigasi terhadap permasalahan alam 

di sekitarnya. Setelah melakukan investigasi akan terungkap fakta atau 

diperoleh data. Data yang diperoleh dari kegiatan investigasi tersebut perlu 

digeneralisir agar siswa memiliki pemahaman konsep yang baik.Untuk itu 

siswa perlu di bimbing berpikir secara induktif.Selain itu, pada beberapa 

konsep IPA yang dilakukan, siswa perlu memverifikasi dan menerapkan 

suatu hukum atau prinsip.Sehingga siswa juga perlu dibimbing berpikir 

secara deduktif. Kegiatan belajar IPA seperti ini, dapat menumbuhkan 

sikap ilmiah dalam diri siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hakikat IPA meliputi beberapa aspek yaitu faktual, keseimbangan antara 

proses dan produk, keaktifan dalam proses penemuan, berfikir induktif dan 

deduktif, serta pengembangan sikap ilmiah. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA seperti diatas dipengaruhi oleh 

tujuan apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran tersebut. Tujuan 
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pembelajaran IPA di SD telah dirumuskan dalam kurikulum yang sekarang 

ini berlaku di Indonesia. Kurikulum yang sekarang berlaku di Indonesia 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dalam kurikulum KTSP 

selain dirumuskan tentang tujuan pembelajaran IPA juga dirumuskan 

tentang ruang lingkup pembelajaran IPA, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan arah pengembangan pembelajaran IPA untuk mengembangkan 

materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian. Sehingga setiap kegiatan pendidikan formal 

di SD harus mengacu pada kurikulum tersebut. 

Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Kurikulum KTSP 

(http://www.sekolahdasar.net/2011/05/hakekat-pembelajaran-ipa-di-

sekolah.html) secara terperinci adalah:  

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 

http://www.sekolahdasar.net/2011/05/%20hakekat-pembelajaran-ipa-di-sekolah.html
http://www.sekolahdasar.net/2011/05/%20hakekat-pembelajaran-ipa-di-sekolah.html
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6) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. 

 

2. HasilBelajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil adalah sesuatu yang diadakan atau dibuat oleh usaha (Dedy 

Sugono, 2008:528). Sedangkan belajar sebagaimana telah diuraikan di 

atas adalah proses perubahan tingkah laku, sehingga hasil belajar dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang diadakan oleh usaha merubah tingkah 

laku. 

Hasil Belajar menurut Nana Sudjana (2000:7), merupakan suatu 

kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh siswa setelah melalui 

kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru di 

suatu sekolah dan  kelas tertentu. 

Jalaluddin dan Abdullah menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

indikator hasil belajar sebagai kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh 

anak, tinggi rendahnya hasil dapat menjadi indikator sedikitnya 

pengetahuan yang dikuasai dalam bidang studi tertentu atau kegiatan 

kurikulum. 

Djamarah (1995:19) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil 

dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan atau diciptakan baik secara 

individual atau kelompok.  

Dengan demikian, hasil belajar adalahproses perubahan tingkah 

laku melalui kegiatan pembelajaran dalam bidang studi tertentu baik 

secara individual atau kelompok. 
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman 

yang diperoleh peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran karena akan memberikan sebuah informasi kepada guru 

tentang kemajuan peserta didi dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya 

setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina 

kegiatan-kegiatan peserta didik lebih lanjut baik untuk individu maupun 

kelompok belajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar Menurut Munadi 

(Rusman, 2012:124) antara  lain meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal: 

1) Faktor Internal.  

a) Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti 

kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, 

tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut 

dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi 

pelajaran.  

b) Faktor Psikologis. Setiap individu dalam hal ini peserta didik 

pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, 

tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa 

faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, 

bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik.  
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2) Faktor Eksternal 

a) Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengurhi 

hasil belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, 

kelembaban dan lain-lain. Belajar pada tengah hari di ruangan 

yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat berpengaruh dan 

akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi hari yang 

kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk 

bernafas lega. 

b) Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor 

yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan 

hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan 

dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan 

belajar yang direncanakan. Faktor-faktor instrumental ini 

berupa kurikulum, sarana dan guru. 

 

3. Metode Pembelajaran Berbasis Proyek 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Berbasis Proyek 

Metode pembelajaran berbasis proyek adalah metode belajar yang 

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam 

beraktivitas secara nyata.  

Metode pembelajaran berbasis proyek/tugas (project-based/task 

learning) membutuhkan suatu metode pembelajaran komprehensif di 

mana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan 
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penyelidikan terhadap masalah-masalah autentik termasuk pendalaman 

materi dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas 

bermakna lainnya.  

Pada metode  pembelajaran berbasis proyek, siswa diberikan tugas 

atau proyek yang kompleks, cukup sulit, lengkap, tetapi realistik dan 

kemudian diberikan bantuan secukupnya agar mereka dapat 

menyelesaikan tugas. Di samping itu, penerapan metode pembelajaran 

berbasis proyek/tugas ini mendorong tumbuhnya kompetensi nurturant 

seperti kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan 

berpikir kritis dan analitis. 

Dari berbagai karakteristiknya, Metode Pembelajaran Berbasis 

Proyek didukung teori-teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme 

adalah teori belajar yang mendapat dukungan luas yang bersandar pada 

ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam 

konteks pengalamannya sendiri.  

Menurut Semiawan, dkk (1987:107), pembelajaran berbasis 

proyek bertujuan untuk memantapkan pengetahuan yang dimiliki siswa, 

serta memungkinkan siswa memperluas wawasan pengetahuannya dari 

suatu mata pelajaran tertentu. Demikian pula pengetahuan yang 

diperoleh siswa menjadi lebih berarti dan kegiatan belajar mengajar akan 

menjadi lebih menarik, karena pengetahuan itu lebih bermanfaat baginya 

untuk mengapresiasi lingkungannya, memahami serta memecahkan 

masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun menurut Nolker dan Schoenfeldt dalam (Made Wena, 

2008:107) bahwa karakteristik penting dari strategi proyek adalah siswa 
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dapat menerapkan berbagai keterampilan teori dan praktik yang dimiliki 

guna menanggulangi gugus tugas konkrit dan berfaidah dengan berhasil. 

Dengan demikian,pada pelaksanaan kerja proyek siswa secara langsung 

dapat menerapkan semua pengetahuan serta keterampilan dalam latar 

yang sesungguhnya. 

b. Karakteristik Metode Pembelajaran Berbasis Proyek 

Fokus pembelajaran berbasis proyek terletak pada prinsip dan 

konsep inti dari suatu disiplin ilmu,melibatkan siswa dalam investigasi 

pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas bermakna yang 

lain,memberi kesempatan siswa bekerja secara otonom dalam 

mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri,dan mencapai puncaknya 

untuk menghasilkan produk nyata (Thomas, 2000:145). Pembelajaran 

berbasis proyek memiliki potensi yang besar untuk memberi pengalaman 

belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa (Gaer, 1998:145). 

Sedangkan menurut Buck Institute for Education (1999:145), 

belajar berbasis proyek memiliki karakteristik berikut : 

 Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. 

 Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. 

 Siswa merancang proses untuk mencapai hasil. 

 Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola 

informasi yang dikumpulkan. 

 Siswa melakukan evaluasi secara continue. 

 Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. 

 Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. 
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 Kelas memiliki atmosfir yang memberi toleransi kesalahan dan 

perubahan. 

c. Sintaks Metode Pembelajaran Berbasis Proyek 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

proyek sebagai berikut: 

 

1) Penentuan Proyek 

Siswa menetukan jenis kegiatan atau karya yang akan mereka 

kerjakan,sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Minat, 

kemampuan, serta ketersediaan sarana dan prasarana harus menjadi 

bahan pertimbangan siswa dalam langkah ini. Adapun tugas guru 

adalah mengarahkan pilihan-pilihan mereka itu agar tetap berada 

pada koridor pembelajaran, tetap relevan dengan kompetensi dasar 

yang sedang dikembangkan. Dalam hal ini perlu ada kompromi 

antara misi guru untuk menuntaskan kompetensi dasar dengan minat 

siswa untuk berkreativitas. Selain itu, faktor waktu dan biaya pun 

tidak boleh luput dalam perhatian siswa dan guru agar dalam langkah 

penyelesaiannya tidak menjadi kendala. 

2) Perancangan Proyek 

Siswa merancang langkah-langkah kegiatan pelaksanaan 

proyek, dari awal sampai akhir penyelesaiannya. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

 Pada tahap awal, berupa perencanaan alat, bahan, waktu yang 

diperlukan, dan hal-hal lainnya. Termasuk dalam tahap ini 
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adalah pembagian tugas diantara mereka kalau proyek yang 

dimaksud dilakukan secara berkelompok. 

 Pada tahap pelaksanaan, berupa perancangan inti kegiatan yang 

akan dilakukan siswa, termasuk memetakan kendala yang 

mungkin mereka hadapi serta kemungkinan-kemungkinan cara 

mengatasinya. 

 Pada tahap akhir, berupa perancangan tindak lanjut apabila 

proyek itu terselesaikan. Misalnya, berupa pameran, presentasi, 

dan diskusi kelas.  

3) Penyusunan Jadwal 

Di bawah bimbingan guru, siswa melakukan melakukan 

penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Jadwal 

tersebut menunjukkan berapa lama proyek itu harus diselesaikan 

tahap demi tahap. Jadwal yang dimaksud disesuaikan dengan 

program yang tersedia pada guru itu sendiri, serta kesanggupan 

siswa di dalam menyelesaikan proyek yang telah di rancangnya. 

Perlu ada kompromi sehingga tidak ada salah satu kepentingan yang 

dikorbankan. Program pengajaran guru juga harus tetap berjalan 

sesuai dengan jadwal semester yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Begitu pun kemampuan siswa dalam menyelesaikan proyek tersebut 

harus diperhatikan sehingga hasilnya bisa optimal. 

4) Penyelesaian Proyek 

Pada tahap ini, setiap siswa mengerjakan tugas sesuai dengan 

pembagian yang telah dirancang sebelumnya. Guru berperan untuk 

memotivasi, mengarahkan, mengkoordinasikan sehingga kegiatan 
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dan proyek siswa dapat memastikan penyelesaiannya dengan baik 

dan tepat waktu. Bersamaan dengan itu, guru perlu melakukan 

monitoring terhadap aktivitas siswa dalam rangka proses penilaian, 

sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, baik itu 

terhadap aspek apektif, psikomotor, ataupun kognitifnya. 

5) Penyampaian Hasil Kegiatan 

Dalam pendekatan saintifik, langkah ini termasuk ke dalam 

langkah mengomunikasikan. Bentuk penyampaiannya tergantung 

pada proyek yang dihasilkan siswa. Apabila berupa karya siswa 

dapat menunjukkan atau memamerkan karyanya itu dengan 

menjelaskan proses pembuatan, manfaat, dan kelebihan dari 

karyanya itu kepada teman-temannya. Mereka juga dapat 

mengadakan pagelaran pementasan ataupun juga diskusi kelas dan 

kegiatan-kegiatan sejenisnya. Dalam kegiatan ini pun siswa di 

dorong untuk belajar mempertanggung jawabkan atas kegiatan-

kegiatan yang telah dijalaninya. 

6) EvaluasiProses dan Hasil Kegiatan 

Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap serangkaian 

kegiatan yang telah mereka jalani beserta hasil-hasilnya. Pada tahap 

ini, siswa mendapat kesempatan mengemukakan pengalamannya, 

kesan-kesan, beserta kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Guru 

kemudian memberikan berbagai masukan dan pertimbangan-

pertimbangan terkait dengan kualitas kerja mereka. 

B. Kerangka Berfikir 
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Hasil belajar yang tinggi merupakan tujuan dari setiap individu, tetapi pada 

umumnya tidak selalu tercapai. Rendahnya hasil belajar IPA siswa tentunya 

dipengaruhi oleh banyak faktor.Diantaranya faktor siswa yang mengalami 

masalah dalam pembelajar khususnya pelajaran IPA yang dianggap pelajaran 

yang membosankan.Metode guru dalam mengajar sangat menentukan kualitas 

hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran yang hanya berpusat pada guru 

tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menggali sendiri pengetahuan 

yang mereka miliki akan menyebabkan siswa menjadi pasif dan tidak dapat 

mengembangkan diri mereka dalam olah pikir, olah rasa, olah hati dan olah 

raga. Guru harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar, salah satu bentuk pendekatan yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar yaitu dengan menggunakan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek, 

siswa dituntut untuk terampil dan aktif dalam proses pembelajaran.  

Dengan menggunakan Metode Pembelajaran Berbasis Proyekakan 

memberikan manfaat bagi siswa dalam: 

1. Meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan Gaya Magnet. 

2. Melatih kepekaan diri melalui variasi perbedaaan tingkah laku selama 

pembelajaran. 

3. Mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

4. Meningkatkan motivasi belajar (partisipasi dan minat) dengan adanya hal-

hal baru yang mereka alami. 

5. Meningkatkan hasil belajar. 

C. Hipotesis Penelitian 
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Berdasarkan diskripsi teori dan kerangka berpikir diatas, hipotesis 

penelitian ini adalah: 

“Jika Pembelajaran Berbasis Proyek diterapkan secara optimal dalam mata 

pelajaran IPA pada materi pokok gaya magnet, maka hasil belajar siswa kelas 

V SDN Aik AmpatTahun Pelajaran 2012/2013  akan meningkat“. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN Aik 

Ampat Kecamatan Jonggat Lombok Tengah pada semester I tahun ajaran 

2012/2013.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu mulai dari 30 Juli 

2012 sampai 9 Desember 2012. Penentuan waktu penelitian mengacu pada 

kalender akademik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa siklus 

yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di sekolah. 

B. Subjek dan Observer Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V tahun ajaran 

2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 12 

siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 

2. Observer Penelitian 

Observer dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah guru kelas V 

yaitu Hermawati, S.Pdi. selaku observer. Sedangkan yang berperan dalam 

pengambilan dokumentasi yaitu Wiwik Hernawati, S.Pd. Adapun yang 

diobservasi adalah aktivitas guru dan siswa. 

 

C. Faktor Yang Diteliti 



23 

 

1. Faktor Guru 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini ada beberapa hal yang diteliti 

dari faktor guru, yaitu: 

a. Perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. 

b. Kegiatan pra pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam rangka 

meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. 

c. Kegiatan inti yang dilakukan oleh guru. Dalam hal ini akan terlihat 

model pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran 

berbasis proyek. 

d. Pemanfaatan media pembelajaran atau sumber belajar yang telah 

disiapkan. 

e. Kegiatan penutup dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Faktor Siswa 

Adapun beberapa hal yang diteliti dari faktor siswa yaitu: 

a. Aktivitas pembelajaran siswa dalam metode pembelajaran berbasis 

proyek. 

b. Hasil belajar siswa setelah menggunakan metode pembelajaran 

berbasis proyek. 

D. Variabel Penelitian  

1. Definisi operasional hasil belajar 

Hasil belajaradalahproses perubahan tingkah laku melalui kegiatan 

pembelajaran dalam bidang studi tertentu baik secara individual atau 

kelompok. 

2. Definisi operasional metode pembelajaran berbasis proyek 
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Metode pembelajaran berbasis proyek atau tugas adalah metode 

belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata.  

E. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berupa prosedur kerja dalam suatu penelitian tindakan 

kelas yang di tempuh secara bertahap. Penelitian tindakan kelas ini 

dirancang untuk dilaksanakan dalam dua siklus.Setiap siklus memiliki 

beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Adapun desain perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada materi pokok 

gayamagnet dengan alokasi waktu belajar yaitu 12 jam pelajaran. Setiap 

siklus terdiri dari 3 kali pertemuan dan setiap pertemuan terdiri dari 2 jam 

pelajaran, dan di setiap akhir siklus dilakukan evaluasi. 

Adapun indikator yang akan dicapai pada tiap pertemuan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.  

TINDAKAN I PERENCANAAN SIKLUS I 

OBSERVASI 

REFLEKSI 

TINDAKAN II PERENCANAAN SIKLUS II 

OBSERVASI 

REFLEKSI 
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Tabel 3.1 Data Tindakan Kelas Yang Direncanakan Dalam Dua 

Siklus 
 

No Siklus Materi Waktu 

1. 

I 

Pengertian dan contoh magnet 20menit 

Benda yang dapat ditarik dan 

tidak dapat ditarik oleh 

magnet 

55menit 

Evaluasi  30menit 

2 

II 

Membuat magnet 20menit 

Benda yang menggunakan 

magnet dalam kehidupan 

sehari-hari 

55menit 

Evaluasi  30menit 

 

2. Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun rancangan untuk penelitian ini dilakukan dalam bentuk 

siklus, setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin 

dicapai. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan kegiatan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. 

a. Siklus I 

1) Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan dilakukan tindakan sebagai berikut: 

a) Penetapan masalah dan alternatif pemecahan masalahnya. 

Dalam PTK ini yang menjadi masalahnya adalah belum 

meningkatnya hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal pada 

mata pelajaran IPA secara maksimal, untuk itu digunakan 

pembelajaran berbasis proyekdengan harapan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

IPA. 
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b) Penetapan pokok bahasan yang akan diajarkan dalam PBM, 

yaitu “Gaya Magnet” pada mata pelajaran IPAkelas V semester 

I. 

c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

d) Membuat lembar observasi aktifitas guru dan aktifitas siswa. 

e) Membuat dan menyiapkan alat bantu pembelajaran seperti 

gambar magnet dan beberapa bentuk magnet. 

f) Membuat teks soal sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat 

kemampuan hasil belajar siswa pada setiap siklus. 

g) Merancang pedoman penilaian hasil tes. 

2) Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap ini rancangan skenario pembelajaran berbasis 

proyek diterapkan, serta dilakukan pengamatan sesuai dengan 

lembar observasi yang telah dipersiapkan. Secara garis besar tahap 

pelaksanaan tindakan ini akan dibagi menjadi  tiga bagian utama 

yaitu: 

 

 

a) Kegiatan Awal / Pendahuluan 

(1) Mensosialisasikan metode pembelajaran kepada siswa 

tentang metode yang akan digunakan yaitu metode 

pembelajaran berbasis proyek/Project Based-Learning. 

(2) Guru menyiapkan alat pembelajaran seperti magnet dan 

bahan seperti paku, penitiyang akan digunakan dalam 

pelaksanan proses pembelajaran 
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(3) Gurumembuka kegiatan belajar mengajar dan memotivasi 

siswa serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Orientasi siswa terhadap masalah. Guru menyajikan 

masalah yang terkait dengan gaya magnet.  

(2) Dilanjutkan dengan menyajikan informasi kepada siswa 

tentang pengertian gaya magnet dan sifat-sifatnya. 

(3) Guru memberikan lembar kerja tentang materi gaya. 

(4) Siswa dibagikan magnet yang akan digunakan dalam 

melaksanakan proyek pembuktian gaya magnet. 

(5) Siswa secara berkelompok mencari benda-benda yang ada 

disekitar lingkungan sekolah. 

(6) Masing-masing kelompok siswa membuktikan gaya 

magnet pada benda-benda disekitar dengan cara 

menempelkan benda-benda tersebut ke magnet. 

(7) Siswa mengelompokkan benda-benda yang bisa ditarik 

magnet (magnetis) dan tidak bisa ditarik magnet (tidak 

magnetis). 

(8) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyek 

siswa yaitu benda magnetis dan tidak magnetis. 

(9) Kelompok lain menanggapi hasil presentasi temannya 

begitupun sebaliknya. 

(10) Guru memberikan soal latihan/evaluasi 

c) KegiatanPenutup 
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(1) Mengevaluasi tugas siswa dengan mendiskusikan 

kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh 

siswa. 

(2) Membimbing siswa membuat kesimpulan dari materi 

tentang gaya magnet. 

(3) Guru menutup pelajaran. 

3)   Observasi dan evaluasi 

Kegiatan observasi ini dilakukan secara kontinu setiap kali 

pembelajaran berlangsung untuk mengetahui kesesuaian antara 

pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang telah dibuat. 

Evaluasi dilakukan setelah akhir siklus dengan memberikan 

tes essay yang dikerjakan secara individual. 

 

 

4)   Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap ini pengajar bersama observer mengkaji 

pelaksanaan dan hasil dari kegiatan proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Project Based-Learning yang 

telah dilakukan pada siklus I, dan sebangai acuan dalam refleksi ini 

adalah hasil observasi dan evaluasi. Hasil refkeksi yang diperoleh 

ini digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki serta 

menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada 

siklus selanjutnya 

b.   Siklus II 
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Pada  siklus II langkah-langkah pelaksanaannya sama dengan 

langkah-langkah pada siklus I, namun kekurangan-kekurangan yang 

terjadi di siklus I akan diperbaiki dan disempurnakan lagi untuk 

kemudian dilaksanakan pada siklus II. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Tes hasil belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa digunakan instrumen berupa 

tes. Jenis soal tes yang digunakan adalah dalam bentuk essay, ini dibuat 

guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang telah diberikan. 

Untuk pemberian skor pada tes essay ini digunakan teknik analisa, 

yaitu suatu cara menilai dengan menyediakan sebuah metode jawaban, 

dimana jawaban tersebut dianalisa menjadi beberapa step atau elemen dan 

tiap step atau elemen disediakan skor tertentu. Setelah satu metode 

jawaban tersusun, jawaban masing-masing anak dibandingkan dengan 

metode jawaban tersebut dan diberikan skor sesuai dengan tingkat 

kebenarannya (Nurkencana, 1990:83) 

2. Lembar observasi  

Lembarobservasi terdiri atas lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa. Penilaian terhadap aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi berupa ratting scale ( skala berjenjang). Rating scale 

menunjukkan tingkat-tingkat yang dicapai oleh siswa dan guru yang terdiri 
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dari lebih dari dua kategori. Rating scale bertujuan untuk menyimpulkan/ 

merangkum, mengorganisasikan dan menjumlahkan suatu akumulasi 

daripada observasi tingkah laku atau aktivitas siswa dan kegiatan guru. 

Setiap indikator perilaku guru dan siswa pada penelitian ini 

penskorannya mengikuti aturan sebagai berikut : 

a. Skor 4 jika melakukan deskriptor yang diamati dengan sangat baik 

b. Skor 3 jika melakukan deskriptor yang diamati dengan baik 

c. Skor 2 jika melakukan deskriptor yang diamati dengan cukup baik 

d. Skor 1 jika melakukan deskriptor yang diamati dengan tidak baik. 

 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Format Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati dan mengetahui kinerja guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan metode 

pembelajaran berbasis proyek. 

2. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur tingkat 

ketercapaian yang diperoleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

H. Teknik Analisis Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau semua fakta 

yang digambarkan lewat angka, symbol, kode dan lain-lain (Hasan, 2004:19). 

Analisis data dalam penelitian ini, terdiri dari dua bentuk analisis, yaitu 

analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif 
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digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dalam peningkatan 

keterampilan proses dalam bentuk deskriftif. Sedangkan analisis data 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat peningkatan ketercapaian.  

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes yang diberikan 

disetiap akhir siklus berupa angka-angka, selanjutnya akan dianalisis 

dengan cara:  

a. Menentukan nilai rata-rata kelas dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

M = 
N

x
 

Keterangan  

M : Nilai rata-rata belajar siswa  

 x
 
: Jumlah nilai  yang diperoleh siswa 

N  : Jumlah siswa yang mengikuti tes (Nurkencana, 1990:173) 

b. Menentukan ketuntasan perorangan/individu dengan cara 

membandingkan nilai perolehan siswa dengan nilai KKM yang sudah 

ditentukan, yaitu sebesar    65.  

Secara individu dianalisis dengan menggunakan rumus : 

NA =
𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
𝑥100 

Keterangan : 

NA  = Nilai Akhir 

SA  = Skor Aktual 
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SMi  = Skor Maksimal ideal 

c. Menentukan ketuntasan klasikal dengan cara membandingkan jumlah 

siswa yang memperoleh nilai   65 dengan jumlah siswa yang ikut tes 

dengan rumus sebagai berikut 

KK = 
Z

X
 x 100% 

Keterangan: 

KK = Ketuntasan Klasikal 

X    = Jumlah siswa yang memperoleh nilai   65 

Z    = Jumlah siswa yang ikut tes. 

Kelas dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar jika minimal 85% 

jumlah siswa telah mencapai ketuntasan perorangan  65. 

2. Analisis Data Aktivitas Guru Dan Siswa 

Data hasil observasi aktivitas belajar siswa dan guru berupa skor, 

selanjutnya akan dikonversi menurut Nurkencana (1990:61) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor aktivitas belajar yang diperoleh siswa dan guru 

Menentukan skor aktivitas belajar siswa dan guru dilakukan 

secara klasikal tergantung banyaknya prilaku atau aktivitas yang 

dilakukan siswa dan guru dari sejumlah deskriptor yang diamati. 

Penskorannya mengikuti aturan sebagai berikut: 

1) Skor 4 diberikan jika semua deskriptor nampak dilakukan 

guru/siswa. 

2) Skor 3 diberikan jika 2 deskriptor nampak dilakukan guru/siswa. 

3) Skor 2 diberikan jika 1 deskriptor nampak dilakukan guru/siswa. 
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4) Skor 1 diberikan jika tidak ada deskriptor yang nampak dilakukan 

guru/siswa. 

b. Menentukan Mi dan Sdi 

Mi  = 
2

1
x SMi  

SDi  = 
3

1
x Mi 

 

Keterangan:  

Mi  = Mean ideal (angka rata-rata ideal) 

SMi  = Skor maksimal ideal 

SDi  = Standar deviasi ideal (Nurkancana, 1990: 100) 

 Untuk aktivitas belajar siswa skor tertinggi adalah 24 dan skor 

terendah adalah 6. 

Mi = 
2

1
 x ( Skor tertinggi + skor terendah) 

      = 
2

1
 x (24 +6 ) 

      =
2

1
 x 30 = 15 

SDi = 
3

1
 x 15 

         = 5 

 

 

 Sedangkan untuk aktivitas mengajarguru skor tertinggi adalah 24 

dan skor terendah adalah 6. 
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Mi = 
2

1
 x ( Skor tertinggi + skor terendah) 

      =
2

1
 x (24 + 6) 

      = 
2

1
 x 30 

      = 15 

 

SDi = 
3

1
 x 15 

         = 5 

c. Membuat pedoman konversi  

Pedoman konversi digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi 

skor standar. pedoman konversi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Pedoman Konversi Penilaian Skala Linkert Yang 

Dimodifikasi Berdasarkan Tingkat Aktivitas Belajar 

Siswa 

 

Interval Nilai Kriteria 

A > Mi + 1,5 Sdi A > 22,5 Sangat Aktif 

Mi + 0,0 SDi < A ≤ Mi + 1,5 Sdi 15 < A ≤ 22,5 Aktif  

Mi - 1,5 SDi  < A ≤ Mi + 0,0 Sdi 7,5 < A ≤ 15 Kurang Aktif 

A ≤ Mi - 1,5 Sdi A ≤  7,5 Tidak Aktif 

Keterangan: A = Aktifitas Belajar Siswa 

 

Tabel 3.3  Pedoman Konversi Penilaian Skala Linkert Yang 

Dimodifikasi Berdasarkan Tingkat Aktivitas 

Mengajar Guru 

 

Interval Nilai Kriteria 

A > Mi + 1,5 Sdi A > 22,5 Sangat Mencukupi 

Mi + 0,0 SDi < A ≤ Mi + 1,5 Sdi 15 < A ≤ 22,5 Mencukupi  

Mi - 1,5 SDi  < A ≤ Mi + 0,0 Sdi 7,5 < A ≤ 15 Kurang Mencukupi 

A ≤ Mi - 1,5 Sdi A ≤  7,5 Tidak Mencukupi 

Keterangan:  A = Aktifitas Mengajar Guru 

I. Indikator Keberhasilan 
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Penelitian ini dikatakan berhasil jika 85% siswa telah mencapai prestasi 

belajar 65, aktivitas siswa berkategori aktif dan aktivitas guru berkategori 

mencukupi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 

2012 di SDN Aik Ampat, dan sebagai subyek penelitian adalah siswa kelas V 

SDN Aik Ampat Semester I tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 

sebanyak 31 orang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. 

Keberhasilan dalam penelitian  diukur dengan melihat ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal pada pokok bahasan gaya magnet. Ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal diperoleh dari  hasil penganalisisan nilai yang didapatkan semua 

siswa dari evaluasi yang telah diberikan pada akhir siklus. Adapun KKM yang 

ditentukan adalah 65. Sedangkan data tentang aktivitas guru dan siswa dalam 

proses belajar mengajar diperoleh dari lembar observasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian tindakan kelas ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data Siklus I 

Siklus 1 di laksanakan pada Tanggal 13 November 2012 pada jam  

pertama yaitu jam 7.30 sampai dengan jam 9.45 di mana subjek penelitianya 

adalah siswa kelas V SDN Aik Ampat Kecamatan Jonggat yang berjumlah 

31siswa, yang terdiri dari 19 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Siswa 

yang hadir 30 orang dan 1 tidak masuk. Siklus ini di bagi menjadi 4 tahap yaitu 

rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
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a. Perencanaan  

Rencana Tindakan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu proses 

dan hasil pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini 

adalah penyusunan perangkat pembelajaran, yaitu: 

1) Metode pembelajaran berbasis proyek yang digunakan dalm 

pembelajaran. 

2) Pokok bahasan yang akan diajarkan dalam PBM yaitu “Gaya Magnet” 

dengan kompetensi dasar “Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak 

dan energi melalui percobaan” pada mata pelajaran IPAkelas V semester 

I. 

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4) Lembar observasi aktifitas guru dan aktifitas siswa, media, sumber belajar, 

teks soal sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuan hasil 

belajar siswa pada setiap siklus, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan 

dalam KBM yang akan digunakan untuk melihat bagaimana kondisi 

belajar mengajar yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kemampuan 

menyelesaikan soal IPA khususnya pada materi Gaya Magnet. 

b. Pelaksanaan 

Tahap Pelaksanaan Tindakan mengacu pada rencana pemecahan 

masalah yang telah di rencanakan yang telah tersusun dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Adapun kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini adalah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan skenario 

yang telah direncanakan. 

a) Kegiatan awal 
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Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melaksanakan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun 

(Lampiran I). Pada tahap awal pembelajaran, guru membuka 

pembelajaran seperti biasa yaitu berdoa bersama, yang kemudian 

dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa. Pada tahap ini juga guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan yang ingin 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. 

b) Kegiatan inti 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu guru menjelaskan 

secara singkat materi pelajaran tentang magnet. Setelah itu guru 

memberikan contoh didepan kelas kemudian meminta siswa 

mengerjakannya didepan kelas. Sekitar enam siswa mengangkat tangan 

maju kedepan kelas untuk menjawab soal yang di contohkan di depan 

kelas. Guru memilih satu siswa untuk maju mengerjakan soal yang di 

contohkan sambil membimbing siswa tersebut. Setelah itu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dimengerti tetapi siswa tersebut belum berani untuk 

bertanya tentang materi yang disampaikan. Selanjunya guru membagi 

siswa menjadi 6 kelompok heterogen yang terdiri dari 5-6 orang 

anggota, saat pembentukan kelompok suasana kelas menjadi ribut dan 

gurupun menenangkan siswa sehingga siswa sudah mulai terbiasa 

dengan kelompoknya. Kemudian guru membagikan masing-masing 

kelompok satu buah magnet. Setelah itu guru menugaskan siswa untuk 

menempelkan magnet ke benda-benda yang ada disekitar. Kemudian 
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menulis benda-benda magnetis dan benda-benda tidak magnetis. 

Setelah semua kelompok mengumpulkan tugasnya, guru membagikan 

tugas secara acak, masing-masing kelompok mendapat hasil tugas dari 

kelompok lain dan setiap kelompok tidak menerima hasil tugasnya 

sendiri. Setelah itu, masing-masing kelompok mendapatkan hasil tugas, 

guru membagikan LKS untuk didiskusikan.   

Pada saat diskusi berlangsung guru terus memantau dan 

memberikan bimbingan kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok dalam menyelesaikan soal. Dalam diskusi kelompok ada 

beberapa orang siswa saja yang terlibat dalam diskusi tersebut, dan 

yang lain hanya sibuk dengan kegiatannya sendiri, seperti berbicara 

dengan temannya ada juga yang mencoret-coret bukunya menggambar 

sesuatu. 

Waktu diskusi pun selesai sehingga guru meminta masing-masing 

kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Perwakilan tiap 

kelompok secara bergantian maju ke depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusinya untuk dibahas bersama guru dan siswa. Dimaksudkan 

agar peserta didik benar-benar dapat memahami pemecahan soal-soal 

tersebut. 

c) Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir guru dan siswa melakukan tanya jawab 

untuk menarik kesimpulan agar materi yang di ajarkan benar-benar 

dapat dipahami dengan baik. Untuk mengetahui tingkat pemahaman 

setiap individu, guru memberikan evaluasi berupa soal sebanyak 5 

soal. 



40 

 

c. Observasi dan Evaluasi 

a. Observasi 

h) Observasi aktivitas siswa 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 

melakukan observasi terhadap aktivitas siswa. Pada tahap ini 

yaitu pelaksanaan pada siklus I, aktivitas siswa masih tergolong 

dalam kriteria cukup aktif. Ini terlihat dari hasil perolehan 

peneliti ketika melakukan observasi terhadap aktivitas siswa. 

Adapun hasil observasi terhadap aktivitas siswa, dapat disajikan 

pada tabel  4.1 di bawah ini: 
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Tabel. 4.1 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No. Indikator Skor 

1 Kesiapan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

4 

2 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

2 

3 Interaksi siswa dengan guru 3 

4 Interaksi siswa dengan siswa 2 

5 Aktivitas siswa dalam dalam kelompok 3 

6 Partisipasi siswa dalam menyimpulkan 

hasil belajar 

2 

Jumlah Skor 16 

SkorRata-rata 2,67 

Kategori Cukup Aktif 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah 

skor untuk aktivitas siswa pada siklus I adalah 16, tergolong 

dalam kriteria cukup  aktif, dan masih terdapat beberapa 

kekurangan yang perlu diperbaiki dan diadakan perbaikan pada 

siklus II antara lain: (1) Pada saat guru menjelaskan ada 

beberapa siswa yang kurang fokus untuk memperhatikan guru 

sehingga suasana kelas menjadi tidak terkontrol seperti ada 

beberapa siswa yang bermain, sulit diatur dan tidak mau 

mematuhi peraturan yang telah dibuat; (2) Pada saat 

mengerjakan hasil jawabannya masing-masing di papan tulis, 

siswa masih malu untuk mengerjakan pekerjaannya; (3) Siswa 

masih belum berani untuk menyimpulkan materi yang diperoleh 

selama pembelajaran. 

 

Indikator-indikator yang diamati antara lain : 
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(1) Indikator 1 Kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, ada tiga 

deskriptor yaitu masuk kelas tepat waktu, siswa menyiapkan alat 

kelengkapan belajar, dan siswa mengikuti tata tertib dalam kelas. Pada 

indikator 1 semua diskriptor tampak sehingga skor yang diperoleh 4, karena 

skor 4 diberikan jika semua discriptor tampak. 

(2) Indikator 2 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

descriptor siswa memperhatikan penjelasan guru secara seksama, siswa 

tidak ribut atau berbicara dengan temannya saat guru menjelaskan, siswa 

tidak terpengaruh oleh situasi diluar kelas selama pembelajaran 

berlangsung, memperoleh skor 2 karena pada indikator ini yang tampak 

hanya satu descriptor yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru. Skor 2 

diberikan jika hanya satu discriptor yang tampak. 

(3) Indikator 3 Interaksi siswa dengan guru, deskriptor yang tampak yaitu siswa 

menjawab pertanyaan guru dan siswa menayakan materi yang belum 

dimengerti, sehingga memperoleh skor  3 karena ada satu diskriptor yang 

tidak tampak yaitu siswa meminta bimbingan guru selama pembelajaran 

berlangsung. 

(4) Indikator 4 Interaksi siswa dengan siswa, deskriptor yang tampak yaitu 

siswa bertanya pada temannya yang lebih mampu, sedangkan discriptor 

siswa saling membimbing dengan temannya jika ada kesulitan mengerjakan 

tugas dan siswa memperhatikan dan menanggapi penjelasan temannya 

belum tampak. Jadi pada indikator ini siswa memperoleh skor 2. 

(5) Indikator (5) Aktivitas siswa dalam kelompok, deskriptor yang tampak yaitu 

siswa saling membantu dalam tim atau kelompok dalam mengerjakan tugas 

dan menjawab tugas kelompok secara bersama-sama dalam tim atau 
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kelompok, memperoleh skor 3 karena diskriptor siswa membagi tugas 

dengan teman kelompoknya tidak tampak.  

(6) Indikator 6 Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil belajar, diskriptor 

yang tampak hanya menyimpulkan materi yang sudah dibahas bersama 

guru, sehingga memperoleh skor 2. Karena dua discriptor yang belum 

tampak yaitu memperbaiki kesimpulan yang dari teman yang kurang tepat, 

dan melengkapi kesimpulan teman yang belum sempurna.  

i) Observasi aktivitas guru 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan observasi 

terhadap aktivitas guru. Yang menjadi observer adalah peneliti dan wali kelas V. 

Adapun hasil observasi terhadap aktivitas guru akan disajikan dalam  tabel 4.2. 

di bawah ini : 

Tabel 4.2 

Data hasil observasi aktivitas guru siklus I 

No. Indikator Skor 

1 Perencanaan dan Persiapan 

penyelenggaraan pembelajaran 

4 

2 Pemberian motivasi dan apersepsi kepada 

siswa 

2 

3 Menciptakan suasana kelas yang kondusif 3 

4 Memberikan bimbingan saat diskusi 

kelompok  

3 

5 Pemberian umpan balik terhadap hasil 

diskusi 

2 

6 Menutup pembelajaran 3 

Jumlah Skor 17 

Skor Rata-rata 2,83 

Kategori Cukup Baik 

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah skor aktivitas guru yaitu 17, hal ini 

berarti pelaksanaan aktivitas guru termasuk dalam kriteria cukup baik. Dan 

berdasarkan hasil diskusi kecil dengan observer, setelah melaksanakan proses 

pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada siklus II 
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antara lain: (1) Guru kurang teliti dalam menggunakan alokasi waktu yang telah 

ditetapkan; (2) Guru kurang tegas dalam mengontrol siswa; (3) Guru kurang tegas 

dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa. 

Indikator-indikator yang diamati antara lain : 

(1) Indikator 1 perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pembelajaran, 

diskriptor yang tampak pada indikator ini yaitu membuat rencana 

pembelajaran, menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk 

pembelajaran, mengabsen kehadiran siswa, sehingga memperoleh skor 

4.  

(2) Indikator 2 pemberian motivasi dan apersepsi kepada siswa, semua 

deskriptor tampak sehingga memperoleh skor 4 yaitu melakukan tanya 

jawab untuk menggali pengetahuan siswa, guru mengaitkan materi yang 

akan dibahas dengan materi sebelumnya dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

(3) Indikator 3 menciptakan suasana kelas yang kondusif,  diskriptor yang 

tampak yaitu mengawasi kegiatan siswa dalam diskusi sedangkan 

deskriptor yang tidak tampak yaitu memberikan bimbingan kepada 

siswa dalam melakukan diskusi dan memperhatikan keseriusan siswa 

dalam diskusi sehingga memperoleh skor 2. 

(4) Indikator  4 memberikan bimbingan saat diskusi kelompok, diskriptor 

yang tampak pada indikator ini yaitu mengunjungi tiap kelompok 

sedangkan descriptor yang tidak tampak yaitu memberikan petunjuk 

dalam pemecahan masalah pada kelompok yang mengalami kesulitan 

dan meminta pendapat siswa dalam membimbing diskusi. Sehingga 

memperoleh skor 2. 
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(5) Indikator 5 pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi, diskriptor 

yang tampak yaitu meminta siswa menyampaikan hasil diskusinya, 

sedangkan diskriptor yang tidak tampak yaitu memberikan komentar 

dan saran terhadap hasil diskusi dan menyampaikan konsep yang benar 

kepada siswa. Sehingga memeperoleh skor 2. 

(6) Indikator 6 Menutup pembelajaran, deskriptor yang tampak juga hanya 

dua diskriptor yaitu menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari dan memberikan pesan moral kepada siswa Sedangkan 

diskriptor melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menarik 

kesimpulan terhadap materi yang dipelajari tidak tampak sehingga 

memperoleh skor 3. 

b. Evaluasi Hasil Belajar Siswa 

Setelah proses pembelajaran, guru melakukan evaluasi untuk melihat sejauh 

mana siswa menyerap materi yang sudah diajarkan di kelas. Soal evaluasi terdiri 

atas 5 soal uraian dengan analisa hasil evaluasi siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

Nomor Statistik Nilai Statistik 

1 Jumlah siswa seluruhnya 31 

2 Jumlah siswa yang hadir 30 

3 Nilai terendah 40 

4 Nilai tertinggi 100 

5 Jumlah Nilai  2353 

6 Nilai rata-rata 78,43 

7 Jumlah siswa yang tuntas 23 

8 Jumlah siswa yang tidak tuntas 7 

9 Persentase siswa yang tuntas 77% 

10 Persentase siswa yang tidak tuntas 23% 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa data nilai yang diperoleh siswa 

melalui tes uraian pada siklus I berdasarkan skor rata-rata, dapat diketahui bahwa 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 23 orang yaitu siswa yang memperoleh nilai ≥ 

65 dengan presentase 77%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 7 orang 

yaitu siswa yang memperoleh nilai ≤ 65 dengan presentase 23%. Adapun nilai 

tertinggi yang berhasil dicapai oleh siswa sebesar 100, sedangkan nilai terendah 

sebesar 40, dengan rata-rata kelas 78,43. 

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hasil siklus I belum mencapai 

ketuntasan secara klasikal yaitu minimal 85% siswa mendapat nilai ≥ 65, maka 

peneliti perlu melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

d. Refleksi 

Pada dasarnya pembelajaran pada siklus I sudah dapat dikatakan cukup 

berjalan dengan baik. Aktivitas siswa masih belum optimal karena termasuk dalam 

kriteria cukup aktif dan belum memenuhi indikator keberhasilan. Berdasarkan hasil 

observasi dan evaluasi pada siklus I, diperoleh hasil observasi aktivitas belajar 

siswa tergolong cukup aktif, dengan perolehan skor rata-rata yaitu 16, sementara 

aktifitas guru tergolong cukup baik dengan  skor 17. Adapun skor rata-rata hasil 
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belajar siswa adalah 78,43 dengan persentase ketuntasan secara klasikal yaitu 

mencapai 77% dari 30 siswa yang mengikuti tes terdapat 7 orang siswa yang masih 

belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Pada siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan sebagai berikut : 

1. Guru tidak menjelaskan aturan dalam pembelajran. 

2. Guru tidak menyesuaikan kegiatan dengan alokasi waktu. 

3. Bimbingan guru kepada siswa tidak merata. 

4. Siswa belum mampu menyimpulkan hasil akhir. 

Dari kekurangan yang ada pada siklus I dianalisis dari proses pelaksanaan 

pembelajaran, maka diadakan perbaikan dari kekurangan pada siklus I, sehingga 

perlu di laksanakan perbaikan pada siklus II. Adapun langkah-langkah perbaikan 

yang di laksanakan pada siklus II antara lain: 

1. Guru dalam menyampaikan aturan-aturan kerja kelompok dengan 

metode proyek terlebih dahulu ditegaskan lagi sebelum 

membagikan magnet kepada siswa agar semua siswa 

memperhatikan dan memahaminya. 

2. Penggunaan alokasi waktu yang belum harus di sesuaikan dengan 

kegiatan yang telah direncanakan. 

3. Dalam membimbing saat mengerjakan tugas diskusi kelompok, 

lebih ditingkatkan lagi supaya merata kepada semua kelompok. 

4. Bimbingan pada siswa dalam merumuskan kesimpulan dari akhir 

diskusi harus lebih ditingkatkan lagi. 

5. Penghargaan yang diberikan kepada siswa haruslah sesuatu yang 

membuat siswa menjadi semangat atau termotivasi untuk lebih giat 

belajar. 
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2. Deskripsi Data Siklus II 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini hampir sama dengan siklus 

I hanya saja pada siklus II ini dilakukan perbaikan terhadap kekurangan 

pada siklus I. Pembelajaran pada siklus II di laksanakan dua kali pertemuan 

pada pertemuan pertama dengan alokasi waktu 3 x 35 menit sedangkan 

evaluasi dilaksanakan pada pertemuan kedua dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit. Adapun langkah-langkah yang di laksanakan pada siklus II 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

1) Metode pembelajaran berbasis proyek yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

2) Pokok bahasan yang akan diajarkan dalam PBM yaitu “Gaya Magnet” 

dengan kompetensi dasar “Mendeskripsikan hubungan antara gaya, 

gerak dan energi melalui percobaan” pada mata pelajaran IPAkelas V 

semester I. 

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4) Lembar observasi aktifitas guru dan aktifitas siswa, media, sumber 

belajar, teks soal sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat 

kemampuan hasil belajar siswa pada setiap siklus, serta perlengkapan 

lain yang dibutuhkan dalam KBM yang akan digunakan untuk melihat 

bagaimana kondisi belajar mengajar yang diperlukan dalam rangka 

optimalisasi kemampuan menyelesaikan soal IPA khususnya pada 

materi Gaya Magnet. 

b. Pelaksanaan 
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Pada tahap ini guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan skenario pembelajaran yang telah direncanakan dengan 

tambahan perbaikan-perbaikan pada siklus I. Pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II hampir sama dengan siklus I. 

Pertemuan I 

1) Kegiatan awal 

Pada siklus II, awal pembelajaran tidak jauh berbeda dengan 

siklus I yaitu guru menengkan siswa untuk menciptakan suasana 

yang kondusif di kelas. Dilanjutkan dengan berdoa kemudian 

mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru melakukan apersepsi 

yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas yaitu materi 

tentang gaya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti 

Selanjutnya guru membagi kelompok yang terdiri dari 

kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Kemudian guru 

menerangkan materi yang akan di bahas yaitu tentang gaya, sambil 

menggali ingatan siswa tentang gaya guru memberikan contoh 

benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dengan bimbingan 

guru, dua orang siswa maju secara bergantian mempraktikkan cara 

menempelkan magnet pada benda.  

Pada saat guru mulai menyampaikan peraturan permainan  

antusias siswa mulai meningkat siswa sudah banyak yang 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak ada siswa yang sibuk 

dengan pekerjaan sendiri semua terfokus pada penjelasan yang di 
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sampaikan guru. Setelah itu guru memanggil perwakilan masing-

masing siswa untuk mengambil soal yang belum berisi soal dan 

LKS untuk didiskusikan dengan kelompok masing-masing. 

Bersama kelompok masing-masing, siswa membuat soal 

tentang benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Siswa 

membuat dua soal pada kartu soal yang telah dibagikan. Selama 

diskusi berlangsung guru terus memberikan arahan dalam membuat 

soal, dengan bahasa yang baik agar mudah dimengerti oleh siswa. 

Dengan batas waktu yang telah ditentukan guru meminta 

kembali soal yang sudah berisi jawaban dari masing-masing 

kelompok. Setelah itu guru memanggil seorang siswa utuk 

mengocok jawaban yang telah dibuat oleh siswa, kemudian 

jawaban itu dibagikan kepada masing-masing kelompok untuk 

didiskusikan kembali. Setiap kelompok tidak mendapatkan 

tugasnya sendiri melainkan tugas yang dibuat kelompok lain. 

Selama diskusi berlangsung guru sebagai fasilitator dan 

motivator, agar siswa tidak banyak bermain. Masing-masing 

kelompok sibuk mengerjakan tugas mereka tanpa ada yang 

bercerita yang lain-lain, karena mereka tediri dari kelompok kecil 

dan tiap anggota kelompok dari  masing-masing kelompok 

mempunyai tugas masing-masing. Sehingga kemungkinan untuk 

bermain-main tidak ada dan guru juga jadi lebih mudah mengontrol 

siapa yang benar-benar berdiakusi atau hanya sekedar bermain.    

Setelah waktu selesai, setiap kelompok maju kedepan 

mengambil nomor undian untuk menyampaikan hasil diskusinya 
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sesuai dengan nomor yang didapat secara berurutan, kelompok lain 

menanggapi dan mengoreksi jawaban kelompok yang tampil di 

depan kelas yang tidak terlepas dari bimbingan guru. Setelah semua 

kelompok maju menyelesaikan hasil diskusinya guru membacakan 

hasil kelompok yang memperoleh nilai tertinggi dengan 

memberikan hadiah berupa bolpoint. 

3) Kegiatan Akhir 

Pada akhir pembelajaran guru meminta beberapa siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan guru memberikan 

penguatan terhadap kesimpulan yang dikemukakan siswa dan 

memberikan rangkuman keseluruhan dari kegiatan yang telah 

dilakukan, ini bertujuan agar siswa lebih mengerti dengan materi 

yang sudah di bahas. 
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Pertemuan Ke-II 

Kegiatan yang diakukan pada tahap ini adalah melakukan 

evaluasi akhir siklus. Pelaksanaan evaluasi ini dimaksudkan untuk 

melihat sejauh mana ketercapaian terhadap hasil belajar siswa. Pada 

siklus II evaluasi dilaksanakan dengan memberikan tes dalam bentuk 

uraian sebanyak 5 soal. 

c. Observasi dan Evaluasi 

1) Observasi 

a) Observasi aktivitas guru 

Pada proses pembelajaran siklus II, guru sudah berusaha 

semaksimal mungkin dalam memperbaiki kekurangan yang ada 

pada siklus I. Adapun ringkasan hasil observasi kegiatan guru 

dalam proses pembelajaran  siklus II pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

 

No. Indikator Skor 

1 Perencanaan dan Persiapan 

penyelenggaraan pembelajaran 

4 

2 Pemberian motivasi dan apersepsi kepada 

siswa 

4 

3 Menciptakan suasana kelas yang kondusif 4 

4 Memberikan bimbingan saat diskusi 

kelompok  

3 

5 Pemberian umpan balik terhadap hasil 

diskusi 

3 

6 Menutup pembelajaran 3 

Jumlah Skor 21 

Skor Rata-rata 3,5 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah skor aktivitas 

guru yaitu 21. Hal ini berarti ada peningkatan dari siklus 
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sebelumnya dan termasuk dalam kriteria. Berdasarkan hasil 

diskusi kecil dengan observer, setelah melaksanakan proses 

pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa hal yang dapat menjadi 

bahan catatan : (1) Sesuai dengan refleksi dari siklus I bahwa 

ketegasan guru masih kurang, namun pada siklus II guru sudah 

bisa memperlihatkan ketegasannya misalnya tegas dalam 

mempedomani alokasi waktu yang telah ditetapkan, sehingga 

kegiatan yang pembelajaran berjalan dengan tepat waktu; (2) 

Hal lain yang menjadi catatan observer ialah guru sudah terlihat  

tegas  juga dalam mengontrol siswa pada saat diskusi kelompok; 

(3)  Dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa 

juga terlihat. 

Indikator-indikator yang diamati antara lain : 

(1) Indikator (1) Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran, 

diskriptor yang tampak pada indikator ini yaitu membuat 

rencana pembelajaran, menyiapkan segala pasilitas yang 

dibutuhkan untuk pembelajaran, mengabsen siswa 

sehingga memperoleh skor sama seperti siklus I yaitu 4.  

(2) Indikator (2) Pemberian apersepsi dan motivasi kepada 

siswa, semua diskriptor  tampak pada siklus II ini yaitu 

melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan siswa, 

mengaitkan materi yang akan dibahas dengan materi 

sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Sehingga memperoleh skor 4. 
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(3) Indikator (3) Menciptakan suasana kelas yang kondusif, 

diskriptor yang tampak pada siklus II yaitu mengawasi 

kegiatan siswa dalam diskusi, memberikan bimbingan 

kepada siswa dalam melakukan diskusi dan memperhatikan 

keseriusan siswa dalam diskusi sehingga memperoleh skor 

4. 

(4) Indikator (4) Memberikan bimbingan saat diskusi 

kelompok, diskriptor yang tampak pada indikator ini yaitu 

mengunjungi tiap kelompok diskusi serta memberikan 

petunjuk dalam pemecahan masalah pada kelompok yang 

mengalami kesulitan, sedangkan diskriptor meminta 

pendapat siswa dalam membimbing diskusi belum tampak. 

Sehingga memperoleh skor 3. 

(5) Indikator (5) Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi, 

diskriptor yang tampak yaitu meminta siswa 

menyampaikan hasil diskusi, dan menyampaikan konsep 

yang benar kepada siswa, sedangkan diskriptor yang tidak 

tampak yaitu memberikan komentar dan saran terhadap 

hasil diskusi. Sehingga memperoleh skor 3. 

(6) Indikator (6) Menutup pembelajaran, deskriptor yang 

tampak juga hanya dua diskriptor yaitu melakukan tanya 

jawab dengan siswa untuk menarik kesimpulan terhadap 

materi yang dipelajari dan memberikan pesan moral kepada 

siswa meminta siswa memperbaiki kesimpulan yang masih 

kurang sempurna. Sedangkan diskriptor menginformasikan 
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kepada siswa hal yang terkait kegiatan belajar pada 

pertemuan selanjutnya tidak tampak karena tidak ada siklus 

selanjutnya. Sehingga memperoleh skor 3 sama seperti 

siklus I. 

b) Observasi aktivitas siswa 

Data hasil observasi aktivitas siswa pada proses 

pembelajaran siklus II skor siswa lebih meningkat dari siklus 

sebelumnya. Ringkasan hasil observasi kegiatan siswa dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 4.5 

Ringkasan hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

No. Indikator Skor 

1 Kesiapan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

4 

2 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

4 

3 Interaksi siswa dengan guru 3 

4 Interaksi siswa dengan siswa 3 

5 Aktivitas siswa dalam dalam kelompok 3 

6 Partisipasi siswa dalam menyimpulkan 

hasil belajar 

3 

           Jumlah Skor 20 

Skor Rata-rata 3,33 

           Kategori Aktif 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

skor untuk aktivitas siswa pada siklus II adalah 20. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka aktivitas siswa pada siklus 

II tergolong dalam kriteria  aktif.  Selain itu juga, terdapat 

beberapa perubahan  yang terjadi, adapun hal-hal yang dapat 

dijelaskan diantaranya: (1) Siswa sudah bisa terlihat lebih fokus 

untuk memperhatikan guru ketika menjelaskan materi, hal ini 



56 

 

tentunya ditunjang oleh peran guru didalam mengkondisikan 

keadaan kelas; (2) Beberapa siswa sudah berani maju kedapan 

untuk mengerjakan tugas kelompoknya; dan (3) siswa sudah 

berani untuk menyimpulkan materi yang diperoleh selama 

pembelajaran. 

Indikator-indikator yang diamati antara lain : 

(1) Indikator (1) Kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, ada tiga 

deskriptor yaitu masuk kelas tepat waktu, siswa menyiapkan alat 

kelengkapan belajar, dan siswa mengikuti tata tertib dalam kelas. Pada 

indikator 1 semua diskriptor tampak sehingga skor yang diperoleh 4 

sama seperti siklus I. 

(2) Indikator (2) Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

pada siklus II yaitu, deskriptor siswa memperhatikan penjelasan guru 

secara seksama, siswa tidak ribut atau berbicara dengan temannya saat 

guru menjelaskan, siswa tidak terpengaruh oleh situasi diluar kelas 

selama pembelajaran berlangsung, memperoleh skor 4 dan meningkat 

dari siklus I. 

(3) Indikator (3) Interaksi siswa dengan guru, pada siklus II deskriptor 

yang tampak sama seperti siklus satu yaitu siswa menjawab 

pertanyaan guru dan siswa menanyakan materi yang belum 

dimengerti, sehingga memperoleh skor  3 karena ada satu diskriptor 

yang tidak tampak yaitu siswa meminta bimbingan guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

(4) Indikator (4) Interaksi siswa dengan siswa, deskriptor yang tampak 

yaitu siswa bertanya pada temannya yang lebih mampu, dan siswa 
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saling membimbing dengan temannya jika ada kesulitan mengerjakan 

tugas, sedangkan deskriptor siswa memperhatikan dan menanggapi 

penjelasan temannya belum tampak. Jadi pada siklus II siswa 

memperoleh skor 3. 

(5) Indikator (5) Aktivitas siswa dalam kelompok, pada siklus II 

descriptor yang tampak yaitu siswa saling membantu dalam tim atau 

kelompok dalam mengerjakan tugas dan menjawab tugas kelompok 

secara bersama-sama dalam tim atau kelompok, memperoleh skor 3 

karena diskriptor siswa membagi tugas dengan teman kelompoknya 

tidak tampak sama seperti siklus I.  

(6) Indikator (6) Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil belajar, 

pada siklus II diskriptor yang tampak yaitu menyimpulkan materi 

yang sudah dibahas bersama guru, dan melengkapi kesimpulan teman 

yang belum sempurna sehingga memperoleh skor 3.  Karena satu 

diskriptor yang belum tampak yaitu memperbaiki kesimpulan dari 

teman yang kurang tepat. 

2) Evaluasi  

Evaluasi siklus II dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal. Guru memberikan 5 soal 

uraian kepada setiap siswa sebagai hasil evaluasi siswa. Adapun 

ringkasan hasil evaluasi pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Nomor   Statistik Nilai Statistik 

1 Jumlah siswa seluruhnya 31 

2 Jumlah siswa yang hadir 31 

3 Nilai terendah 60 
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4 Nilai tertinggi 100 

5 Jumlah Nilai  2794 

6 Nilai rata-rata 90,13 

7 Jumlah siswa yang tuntas 28 

8 Jumlah siswa yang tidak tuntas 3 

9 Persentase siswa yang tuntas 90,32% 

10 Persentase siswa yang tidak tuntas 9,68% 

 

Berdasarkan data nilai hasil belajar siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita pada siklus II, skor rata-ratadapat diketahui bahwa jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 28 orang yaitu siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 65 dengan presentase 90,32%, sedangkan siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 3 orang yaitu siswa yang memperoleh nilai ≤ 65 dengan 

presentase 9,68%. Adapun nilai tertinggi yang berhasil dicapai oleh 

siswa sebesar 100 sedangkan nilai terendah sebesar 60, dengan rata-rata 

kelas 90,13. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada siklus I  meningkat 

pada siklus II oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hasil siklus II sudah 

mencapai ketuntasan secara klasikal yaitu minimal 85% siswa 

mendapat nilai ≥ 65, maka peneliti tidak melanjutkan kesiklus 

selanjutnya. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi yang dilakukan setelah 

pelaksanaan tindakan siklus II, terlihat bahwa terjadi peningkatan 

kualitas baik dari aspek kegiatan guru, aspek kegiatan siswa maupun 

hasil belajar siswa. Hampir semua aspek kegiatan guru terlaksana 

dengan baik. Guru telah mampu meminimalisir kekurangan dalam 

pembelajaran pada siklus II. Kekurangan pada siklus II ini adalah siswa 
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masih belum mampu memberikan kesimpulan yang baik sehingga guru 

harus lebih kerja keras membimbing siswa tentang bagaimana 

membuat kesimpulan dengan baik. 

 

B. Pembahasan  

Penilitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal pada mata 

pelajaran IPA melalui metode pembelajaran berbasis proyek pada kelas 

V SDN Aik Ampat. Adapun ringkasan dari hasil penelitian siklus I dan 

siklus II yang memuat rata-rata skor hasil belajar siswa, ketuntasan 

belajar, aktivitas siswa dan kegiatan guru dapat di lihat pada tabel 

berikut : 

  



60 

 

Tabel 4.7 

Perbandingan Hasil Observasi Dan Evaluasi Dari Siklus I Dan Siklus II 

 

Siklus 

Rata-

rata skor 

hasil 

belajar 

Ketuntasan 

Aktivitas siswa Kegiatan guru 

Rata-rata 

skor 
Kriteria  

Rata-

rata skor  
Kriteria 

Siklus I 78,43 77 % 2,67 Cukup 

aktif 

2,83 Cukup 

baik 

Siklus II 90,13 90,32 % 3,33  Aktif 3,5  Baik 

 

Dari hasil Tabel di atas dapat di lihat bahwa pada siklus I rata-

rata skor prestasi dan aktivitas siswa sudah memenuhi indikator yang di 

tetapkan, hanya saja ketuntasan klasikal masih di bawah 85%. Secara 

umum pembelajaran dengan menggunakan metode berbasis proyek 

sudah berjalan dengan baik. Namun dilakukan perbaikan terhadap 

indikator-indikator pembelajaran yang belum maksimal seperti ada 

siswa yang belum memperhatikan penjelasan guru. 

Adapun rendahnya ketuntasan klasikal siswa pada siklus I ini 

dipengarhi oleh faktor beberapa faktor.Berdasarkan pendapat Slameto 

(2003), faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

(1) Interaksi guru dan siswa; (2) Penyampaian materi; (3) Faktor antar 

murid. Faktor yang berasal dari guru dan siswa dimana interaksi antar 

guru dengan siswa masih kurang. Hal ini terlihat ketika guru 

memberikan aturan-aturan kerja kelompok dengan metode proyek 

kurang tegas sehingga banyak siswa yang berbicara dengan temannya. 

Adapun faktor dari guru sendiri antara lain guru kurang memfasilitasi 

dan memotivasi siswa pada saat diskusi sehingga kegiatan diskusi 

hanya didominasi oleh siswa yang pandai saja. Pengaturan waktu yang 

dilakukan guru yang belum optimal pada saat proses pembelajaran. 
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Guru juga belum tegas dalam mengontrol maupun memotivasi siswa 

sehingga penguatan dari guru masih kurang. Oleh karena itu untuk 

mengatasi hal tersebut maka diadakan perbaikan pada siklus II dengan 

perbaikan ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat mengalami 

perbaikan dan peningkatan. 

Proses pembelajaran siklus II dilaksanakan seperti pada siklus I, 

pada siklus II dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan kekurangan-

kekurangan yang ditemukan pada siklus I. Sebelum membahas materi 

baru terlebih dahulu guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, menjelaskan aturan-aturan dalam belajar dengan metode 

proyek kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Dalam kegiatan 

diskusi guru lebih intens lagi memberikan bimbingan kepada masing-

masing anggota kelompok untuk saling membantu antar kelompok 

sehingga siswa yang sudah mengerti dapat menjelaskan ketemannya 

yang belum mengerti. Guru juga lebih mendekati siswa dan aktif 

menanyakan kesulitan yang sekiranya dihadapi oleh siswa, sehingga 

siswa tidak malu bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami. Guru 

juga lebih bisa mengendalikan kelas proses pembelajaran tidak 

terganggu oleh tingkah laku siswa yang sulit diatur, dalam diskusi guru 

juga sudah lebih bisa mengontrol dan mengkondisikan jalannya proses 

belajar. 

Dari siklus I ke siklus II telah terjadi peningkatan nilai rata-rata 

kelas, dari 78,43 pada siklus I dan pada siklus II nilai rata-ratanya 

adalah 90,13 meningkat sebesar 11,70. Prosentase siswa yang tuntas 

pada siklus I adalah 77,00 % dan prosentase siswa yang tuntas pada 
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siklus II adalah 90,32 % peningkatannya prosentase siswa yang tuntas 

sebesar 13,32%.  

Berdasarkan data hasil penelitian, dari 24 indikator yang diamati 

terjadi peningkatan keterlaksanaan dari siklus I ke siklus II, pada siklus 

I indikator skor rata-rata aktivitas guru mencapai 2,83 dan pada siklus 

II mencapai 3,5. Adanya kekurangan dan hambatan pada pertemuan 

siklus I ditindaklanjuti oleh guru untuk memperbaiki kemampuan 

dalam pengelolaan kelas pada siklus II. 

Peningkatan kemampuan diikuti pula oleh peningkatan aktivitas 

siswa setiap pembelajaran. Terlihat dari peningkatan aktifitas siswa dari 

siklus I ke siklus II, pada siklus I skor rata-rata aktivitas siswa adalah  

2,67 dan pada siklus II mencapai 3,33. Pada siklus I siswa masih 

bingung tentang apa yang harus dilakukan. Siswa belum terbiasa 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Ketidakbiasaan siswa 

dalam bekerja kelompok, membuat siswa merasa enggan untuk 

dibimbing atau membimbing teman, serta mengeluarkan pendapat 

dalam diskusi. Kendala  yang ada pada siklus 1 menjadi tolak ukur yang 

dipakai untuk direncanakan lebih baik lagi di siklus II. Pada siklus II 

siswa sudah mulai terbiasa dan lebih memahami metode pembelajaran 

yang diterapkan. Kegiatan pembelajaran, mengajari siswa menjadi 

pendengar yang baik, tidak lagi merasa asing dengan teman lainnya 

sehingga memberikan ruang bagi siswa untuk saling membimbing 

teman kelompoknya, berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. 

Hal ini dapat berdampak positif bagi hasil belajar  siswa.  
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Keberhasilan yang dicapai juga tercipta karena adanya hubungan 

antara anggota yang saling mendukung, saling membantu, dan saling 

menghargai. Di samping itu guru dapat memberikan bantuan secara 

individual kepada siswa yang membutuhkannya. Hal itu menimbulkan 

dampak positif terhadap hasil belajar siswa seperti yang dikemukakan 

oleh Drs. Slameto (dalam Djamarah, 1994) “belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.” 

Dari hasil pembahasan penelitian ini metode berbasis proyek 

digunakan dalam memecahkan masalah belajar IPA khususnya pada 

materi gaya magnet, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Aik Ampat tahun  pelajaran 2012/2013. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian pada siklus I, ketuntasan belajar siswa adalah 77%. 

Dari 30 siswa yang mengikuti evaluasi pada siklus I  jumlah siswa yang tuntas 

23 siswa dan yang tidak tuntas  7 siswa, rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 

I adalah 78,43. Sedangkan pada Siklus II yang mengikuti sebanyak 31 siswa 

dengan rata-rata hasil belajar siswa adalah 90,13 dan ketuntasan hasil belajar 

siswa adalah 90,32% dari jumlah siswa yang tuntas meningkat dari 23 menjadi 

28 siswa. Rata-rata peningkatan hasil belajar siswa adalah 11,70, sedangkan 

ketuntasan klasikal siswa adalah 13,32%.Berdasarkan hasil analisis data di atas, 

dapat ditarikkesimpulan bahwa penggunaan metode berbasis proyek telah 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Aik Ampat. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Diharapkan siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, 

sehingga materi dipahami dengan baik, dan pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 
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2. Bagi Guru  

Sebaiknya meningkatkan keprofesionalan dan kreatifitas guru serta 

lebih terampil dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi proses 

pembelajaran. 

3. Bagi Kepala sekolah 

Kepala sekolah sebaiknya memberikan dukungan berupa motivasi 

kepada siswa dan guru akan sangat menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah, dengan cara meningkatkan serta menyediakan 

fasilitas pembelajaran sekolah.  

4. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa atau pihak yang ingin meneliti lebih lanjut penggunaan 

metode berbasis proyek dalam menyelesaikan soal atau permasalahan 

sebaiknya  mencoba menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek ini 

pada  materi yang lain. 
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