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 Dalam proses pendidikan diperlukan pembinaan secara berkoordinasi dan 

terarah. Rasa ingin tahu siswa perlu ditanamkan mulai dari siswa sekolah dasar karena 

dengan adanya rasa ingin tahu tersebut dapat melatih siswa untuk berpikir dan bertanya 

sehingga siswa akan mengetahui tentang hal yang belum diketahuinya. Untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dibutuhkan proses pembelajaran yang menarik 

dengan menerapkan suatu model dalam proses pembelajaran. Namun pada 

kenyataannya guru belum menerapkan model pembelajaran sehingga siswa merasa 

bosan dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Kurangnya rasa ingin tahu siswa 

dalam pembelajaran IPA, karena pembelajaran IPA dibutuhkan model pembelajaran 

yang dapat mengundang daya pikir kritis siswa, salah satu model yang dapat digunakan 

adalah model PBL. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan model 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada 

pembelajaran IPA di kelas V Sd Negeri 187/I Teratai. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK) melalui 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, yang membahas tentang 

bagaimana penggunaan model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan rasa 

ingin tahu siswa pada pembelajaran IPA di kelas V Sd Negeri 187/I Teratai. Dengan 

langkah-langkah model PBL, 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. Pengumpulan data pada 

penelitian ini melalui observasi dan dokumentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri dari dua 

pertemuan . pada setiap pertemuan akan dilakukan empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian pada siklus I dari pertemuan 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 3  

 

pertama dan pertemuan kedua sudah mengalami peningkatan sebesar 18,83% namun 

belum mencapai kriteria keberhasilan yaitu 80%. Pada siklus II pada pertemuan pertama 

dan pertemuan kedua juga mengalami peningkatan sebesar 15,83% persentase yang 

didapat pada siklus kedua pada pertemuan 1 belum mencapai kriteria keberhasilan 

dengan hasil persentase sebesar 76,25%, namun pada siklus II pertemuan I telah 

mencapai kriteria keberhasilan dengan hasil persentase sebesar 87,08%. 

Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu penggunaan model PBL dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa melalui dua siklus untuk mencapai kriteria 

keberhasilan 80%   dengan kategori “baik” dimana hasil persentase yang diperoleh pada 

siklus II yaitu sebesar 76,25% dan 87,08%. 

ABSTRACT 

Munawarah. 2017. Increasing Students' Want to Know Using Problem Based Learning 

Model (PBL) on Science Lesson in Class V SD Negeri 187 / I Teratai. Essay. 

Elementary School Teacher Education Study Program, Department of 

Educational Science, Faculty of Teacher Universitas Jambi, Supervisor (I) 

Drs. H. Firman Khaidir, M.Sc., Advisor (II) Ahmad Hariandi, S.Pd.I., M.Ag 

 

Keywords: Want to Know, Meodel PBL, Science Learning 

 

In the process of education, coaching is required in a coordinated and directed. 

Curiosity students need to be invested starting from elementary school students because 

with the curiosity can train students to think and ask so that students will know about 

things that have not been known. To cultivate a student's curiosity requires an 

interesting learning process by applying a model in the learning process. But in fact the 

teacher has not applied the learning model so that students feel bored and do not pay 

attention to teacher explanation. Lack of curiosity of students in science learning, 

because learning science requires a learning model that can invite students critical 

thinking, one model that can be used is the model of PBL. 

The purpose of this study is to find out how the use of Problem Based Learning 

model (PBL) can increase students' curiosity in science learning in class V Sd Negeri 

187 / I Teratai. 

This research method is classroom action research method (PTK) through 

planning, implementation of action, observation, reflection, which discuss about how 

the use of Problem Based Learning model (PBL) can increase student's curiosity on 

science learning in class V Sd Negeri 187 / I Lotus. With the steps of the PBL model, 

namely (1) Student orientation to the problem, (2) Organizing students to learn, (3) 

Guiding the individual / group experience, (4) Developing and presenting the work, (5) 

Analyzing and evaluating the splitting process problem. Data collection in this study 

through observation and documentation. 

The study was conducted in 2 cycles and each cycle consisted of two meetings. 

At each meeting will be done four stages of planning, implementation, observation and 

reflection. The results of research on the first cycle of the first meeting and the second 

meeting has increased by 18.83% but has not reached the success criteria of 80%. In 

cycle II at the first meeting and the second meeting also increased by 15.83% 

percentage obtained in the second cycle at meeting 1 has not reached the success 

criteria with the percentage of 76.25%, but in cycle II meeting I has reached the success 

criteria with The percentage of 87.08%. 
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The conclusion of this study is the use of PBL model can increase the students' 

curiosity through two cycles to achieve the success criteria of 80% with the category of 

"good" where the percentage obtained in cycle II is 76.25% and 87.08%. 

I   PENDAHULUAN 

Masalah pendidikan khususnya di sekolah dasar terus menjadi perhatian dan 

sorotan dari berbagai pihak baik dari lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan, yang menampung peserta didik dan dibina 

agar mereka memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan. Dalam proses 

pendidikan diperlukan pembinaan secara berkoordinasi dan terarah. Rasa ingin tahu 

siswa perlu ditanamkan mulai dari siswa sekolah dasar karena dengan adanya rasa ingin 

tahu tersebut dapat melatih siswa untuk berpikir dan bertanya sehingga siswa akan 

mengetahui tentang hal yang belum diketahuinya, melalui suatu pendidikan dengan 

adanya rasa ingin tahu siswa diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang ada saat 

ini dan mencegah penyimpangan kepribadian dalam diri siswa tersebut. 

Dalam proses pendidikan, guru merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan siswanya. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar guru tidak 

hanya dituntut agar mampu menyampaikan materi pelajaran dan menguasai bahan 

pelajaran, tetapi harus dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar dengan 

mendorong rasa ingin tahu siswa. Guru hendaknya selalu berusaha memberikan 

bimbingan dan selalu mendorong semangat belajar anak didik, mengorganisasikan 

kegiatan belajar sebaik mungkin dan menjadi media informasi yang sangat dibutuhkan 

siswa dibidang pengetahuan, keterampilan, dan prilaku atau sikap. Guru bisa 

menerapkan suatu model pembelajaran, salah satunya model Problem Based Learning 

(PBL). Sebagaimana model Problem Based Learning (PBL) bukanlah penyampaian 

sejumlah besar fakta kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan kemampuan 

peserta didik untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan sekaligus 

mengembangkan pengetahuannya. 

berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada wali kelas V SD Negeri 187/I 

Teratai yang bernama ibu Nursaadatul Fitri, S.Pd.SD mengenai permasalahan yang 

sering terjadi selama proses pembelajaran IPA berlangsung, guru tersebut menyatakan 

bahwa siswa sering mengantuk, tidak ada siswa yang berani bertanya tentang materi 

yang belum dipahami, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan materi pelajaran 

yang disampaikan. Selanjutnya hasil pengamatan yang dilakukan di kelas V SD Negeri 

187/I Teratai terlihat di dalam kelas pada saat pembelajaran IPA berlangsung dari 15 

siswa, 5 orang siswa hanya mendengarkan penjelasan guru, 4 orang siswa terlihat  

mengantuk, 3 orang siswa melamun, dan 3 orang siswa tidak memperhatikan penjelasan 

guru, hal tersebut dikarenakan belum adanya penerapan suatu model dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan proses pembelajaran kurang menarik. 

Permasalahan tersebut yang telah diuraikan mengacu pada rasa ingin tahu siswa 

yang masih rendah. Oleh karena itu,  peneliti berusaha memperbaiki proses 

pembelajaran yang sebelumnya guru belum menerapkan model pembelajaran yang 

dapat membuat siswa berperan aktif sehingga pembelajaran menjadi menoton. Hal 

tersebut juga peneliti dapat melalui wawancara kepada 5 orang siswa kelas V SD Negeri 

187/I Teratai tentang proses pelaksanaan pembelajaran IPA, dari hasil wawancara 

tersebut siswa menyatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan yaitu guru hanya 

menjelaskan materi pembelajaran dengan menulis di papan tulis. Guru yang selama ini 

hanya menerapkan metode ceramah, tanya-jawab dan penugasan ditambah dengan 

menerapkan model Problem Based Learning (PBL) agar terciptanya suasana belajar 
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yang menarik, dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif, 

yang mendorong adanya rasa ingin tahu siswa. 

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti ingin menerapkan model Problem Based 

Learning (PBL) pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. 

Maka peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul 

“Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Siswa dengan Menggunakan Model Problem Based 

Learning (PBL) pada Pembelajaran IPA di Kelas V SD Negeri 187/I Teratai”. 

 

I. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran IPA 

2.1.1 Hakekat Pembelajaran IPA 

Dalam pembelajaran IPA akan didistribusikan beberapa nilai-niai karakter. 

Adapun nilai-nilai yang didistribusikan kedalam pembelajaran IPA yaitu: ingin tahu, 

berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, 

menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, 

cinta ilmu (Wibowo, 2013:15). IPA di SD merupakan pelajaran yang amat penting yang 

dimasukan ke dalam kurikulum suatu sekolah karena IPA sangat berfaedah bagi 

kehidupan atau pekerjaan anak dikemudian hari, melatih anak untuk berpikir kritis dan 

mempunyai potensi dan dapat membentuk pribadi anak berpikir kritis. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran IPA 

“Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, 

dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju 

pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya (Trianto, 2014:19)”. Selain itu, 

“Darmojo (dalam Samatowa, 2006:2) mengemukakan bahwa IPA adalah pengetahuan 

yang rasional dan obyektif tentang alam semesta dengan segala isinya”. 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembelaran IPA adalah ilmu 

yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, 

gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari 

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah yaitu penyelidikan, penyusunan dan 

penyajian gagasan-gagasan. 

 

2.1.3 Pendidikan Pembelajaran IPA 

Pendidikan IPA berkewajiban membiasakan anak didik menggunakan metode 

ilmiah dalam mempelajari IPA. IPA sebagai cara mencari tahu dan cara mengerjakan 

atau melakukan dan membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara lebih 

mendalam. IPA dapat dipandang sebagai suatu proses dari upaya manusia untuk 

memahami gejala alam, dipandang sebagai suatu produk dari upaya manusia untuk 

memahami alam, dan IPA dapat dipandang sebagai faktor yang dapat mengubah sikap 

dan pandangan manusia terhadap alam semesta dari sudut pandang metalogis menjadi 

sudut pandang ilmiah. 

2.2 Rasa Ingin Tahu 

2.2.1 Pengertian Rasa Ingin Tahu 
“Wibowo (2013:14) berpendapat bahwa rasa ingin tahu merupakan sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar”. Selain itu, “Mustari (2011:109) berpendapat 

bahwa untuk mengembangkan rasa ingin tahu pada anak, kebebasan si anak itu sendiri 

harus ada untuk melakukan dan melayani rasa ingin tahunya”. Sedangkan “Kurniawan 

(2013:149) berpendapat bahwa rasa ingin tahu merupakan keinginan untuk selalu 
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belajar tanpa harus dipaksa dan tidak mudah dibodohi serta ditipu oleh informasi yang 

sesat.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah 

suatu hal yang dapat membantu siswa untuk menambah pengetahuannya, rasa ingin 

tahu juga dapat digabungkan dengan kemampuan untuk berpikir abstrak, membawa 

pada peniruan dan imajinasi.  

 

2.2.2 Indikator Rasa Ingin Tahu 
Indikator rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran menurut Kurniawan 

(2013:149) yang merupakan indikator rasa ingin tahu siswa di kelas adalah:  
1) Terciptanya suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu.  

2) Menunjukkan kemampuan berfikir kritis, logis, kritis dan kreatif.  

3) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis.  

4) Membuka pemikiran mereka terhadap hal-hal baru, ataupun hal-hal yang mereka 

pelajari. 

5) Selalu banyak bertanya. 

6) Membaca beragam jenis bacaan untuk mengeksplor dunia mereka. 

7) Tidak menerima sesuatu pembelajaran sebagai sesuatu yang membosankan dan 

menarik. 

8) Terlihat dan memahami ketika dalam pembelajaran merasakan menyenangkan. 

2.2.3 Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu 
Menurut Kurniasih & Sani (2014:58) “Sebenarnya tidak sulit untuk membuat 

setiap orang merasa ingin tahu sesuatu, karena pada dasarnya setiap orang memiliki rasa 

itu, sama halnya juga murid-murid yang sedang menghadapi sebuah materi pelajaran.” 

Banyak cara yang dapat dilakukan seperti beberapa contoh berikut ini: 

a. Menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik atau memancing daya 

imajinasi.  

b. Menunjukkan bahwa pengetahuan itu menarik dan penting. 

 

2.2.4 Pendidikan Rasa Ingin Tahu 
Rasa ingin tahu sangat penting dimiliki siswa, karena dengan adanya rasa ingin 

tahu tersebut siswa akan berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

khususnya. “Fadillah dan Khorida (2013:196) mengatakan bahwa anak yang banyak 

bertanya merupakan anak yang cerdas dan dengan bertanya seperti itu sebenarnya 

adalah bagian dari mengembangkan rasa ingin tahunya”. 

2.3 Model Problem Based Learning (PBL) 

2.3.1 Pengertian Model Pembelajran  
 “Yamin (2013:17) mengemukakan bahwa model merupakan contoh yang 

dipergunakan para ahli dalam menyusun langkah-langkah dalam melaksanakan 

pembelajaran”. Sedangkan Menurut Majid (2014:13) “Model Pembelajaran merupakan 

kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran, 

sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya”. 

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pedoman dalam pembelajaran 

berupa cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

2.3.2 Ciri-ciri Model Pembelajaran 
Rusman (2014:136) mengemukakan model pembelajaran memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 
1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.  Sebagai 

contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Thelen dan berdasarkan 
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teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok 

secara demokratis. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir induktif 

dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, 

misalnya model Syinectic dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran 

mengarang. 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-langkah 

pembelajaran (syintax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) sistem sosial; dan (4) 

sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru 

akan melaksanakan suatu model pembelajaran. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut 

meliputi: (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur; (2) 

Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

6. Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilihnya 

 

2.3.3 Pengertian Model Problem Based Learning (PBL) 
Menurut Tan (dalam Rusman, 2014:232) “Model PBL atau pembelajaran berbasis 

masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk 

melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi 

segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. “Trianto (2014:62) 

mengemukakan bahwa Model PBL merupakan suatu model pembelajaran yang 

didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, 

yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang 

nyata”.  

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa model PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan 

masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan 

dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa serta kemampuan 

dalam memecahkan suatu masalah. 

2.3.4 Karakteristik Model Problem Based Learning (PBL) 
Menurut Arends (1997:349) dalam Trianto (2014:66-67) mengemukakan 

karakteristik model PBL, yaitu: (1) Pengajuan pertanyaan atau masalah, (2) Berfokus 

pada keterkaitan antar disiplin, (3) Penyelidikan autentik, (4) Menghasilkan produk dan 

memamerkannya, (5) Kolaborasi. 

 

2.3.5 Langkah-Langkah Model Problem Based Learning (PBL) 
Lankah-langkah model problem based learning atau pembelajaran berbasis 

masalah (Rusman, 2014:243). 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model PBL 
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 Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar  

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing 

pengalaman 

individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 
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pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

dan membantu mereka untuk berbagai tugas 

dengan temannya 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan 

 

2.3.6 Pelaksanaan Model Problem Based Learning (PBL) 
Pelaksanaan PBL lebih sulit karena membutuhkan banyak latihan dan harus 

mengambil keputusan tertentu selama perencanaan dan pelaksanaannya. PBL 

mempersiapkan peserta didik untuk banyak berpikir untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan dunia nyata. Dalam penerapan model PBL guru lebih 

berperan sebagai pembimbing dan fasilitator sehingga siswa belajar berpikir dan 

memecahkan masalah mereka sendiri. Dalam konteks belajar kognitif sejumlah tujuan 

yang terkait adalah belajar langsung dan mandiri, pengetahuan dan pemecahan masalah. 

2.3.7 Kelebihan Model Problem Based Learning (PBL) 
Menurut Putra (2013:82) model pembelajaran problem based learning memiliki 

kelebihan, diantaranya sebagai berikut. 
a) Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran siswa yang menemukan 

konsep tersebut. 

b) Melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. 

c) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. 

d) Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini bisa meningkatkan 

motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajarinya. 

e) Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif dengan 

siswa lainnya. 

f) Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap 

pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat 

diharapkan. 

g) Dapat menumbuhkembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual 

maupun kelompok, karena hampir di setiap langkah menuntut adanya keaktifan 

siswa. 

III. METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini ditetapkan di SD Negeri 187/I Teratai, dan waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 
3.2 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 187/I Teratai. Jumlah 

siswa pada kelas ini yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari 9 orang siwa laki-laki dan 

6 siswa perempuan. 
3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Dimana setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

3.3.1 Perencanaan 
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Pada tahap perencanaan peneliti dan guru kolaborator akan melakukan kegiatan 

meliputi : (1) Peneliti berkolaborasi dengan guru dan siswa kelas V SD Negeri 187/I 

Teratai, (2) Menyiapkan bahan ajar, (3) Menyiapkan silabus pembelajaran, (4) 

Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, (4) Membuat lembar observasi, (5) 

Membuat lembar kerja siswa. 

3.3.2 Pelaksanaan 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam beberapa siklus. 

Setiap siklusnya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang disiapkan. Sesuai dengan RPP pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) maka pada pelaksaannya disetiap pertemuan akan dilakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan awal: Apersepsi dan Motivasi  

2. Kegiatan Inti: eksplorasi, elaborasi, konfirmasi 

3. Kegiatan Akhir: pemberian reward dan punishment 

3.3.3 Observasi 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat 

sebelum melakukan pengamatan. Hasil dari observasi ini akan digunakan untuk 

menentukan jenis tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.3.4 Refleksi  

Apabila hasil observasi menunjukkan hasil yang belum maksimal, maka akan 

dilakukan refleksi dengan melakukan perbaikan ulang pada bagian yang ditemukan 

kelemahannya melalui siklus berikutnya.  

3.4 Analisis Data 

Teknis analisis data ini diperoleh dengan cara merefleksikan hasil observasi. Data 

observasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis secara deskriptif, sehingga 

mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pembelajaran yang dilakukan guru 

pada saat  pembelajaran IPA berlangsung yaitu dengan menggunakan model Problem 

Based Learning (PBL). Analisis kuantitatif yaitu menghitung skor dari aspek yang telah 

tercantum pada lembar observasi. Adapun caranya dengan menggunakan rumus: 

Persentase = 
                   

               
         

Dengan rentang nilai: 

No Nilai keaktifan Tarif keberhasilan 

1 85-100 A (Sangat Baik) 

2 70-84 B (Baik) 

3 55-69 C (Cukup) 

4 40-54 D (Kurang) 

5 <39 E (Sangat Kurang) 

Tabel 3.5 kriteria keberhasilan (sumber: Aries dan Hariyono (2012:95)) 

3.5 Kriteria Keberhasilan 

Peneliti menetapkan kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya 

peningkatan rasa ingin tahu siswa kelas V SD Negeri 187/1 Tertai melalui model 

Problrm Based Learning (PBL). Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila sudah 

mengalami peningkatan antara rasa ingin tahu siswa  dari kondisi awal, setelah 

dilakukan pembelajaran dengan  menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 

sampai selesainya tindakan.  Adapun rincian keberhasilan penelitian adalah  adanya 

peningkatan rasa ingin tahu siswa  pada pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 187/I 
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Teratai, yang mencapai  80% atau sekitar 12  siswanya sudah memiliki peningkatan 

pada rasa ingin tahu. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil kegiatan pembelajaran menerapkan model PBL untuk meningkatkan 

rasa ingin tahu siswa yang dilakukan selama dua siklus, diperoleh beberapa temuan 

hasil tindakan sebagai berikut : 

1. Penerapan Model PBL untuk Meningkatkan Rasa Ingin Tahu siswa. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa penerapan model PBL dalam 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa berjalan dengan baik meskipun dalam proses 

pembelajaran berlangsung masih terjadi sedikit kesalahan-kesalahan. Namun kesalahan 

yang terjadi menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan siklus selanjutnya untuk 

meminimalisir kesalahan yang terjadi hingga mencapai kriteria keberhasilan yang 

diinginkan. Dalam penerapan model PBL ini guru harus bisa memastikan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  

Pada siklus I pertemuan pertama menerapkan model PBL secara individu 

hasilnya kurang maksimal. kemudian pada siklus I pertemuan kedua menerapkan model 

PBL secara berkelompok, mulai terlihat meskipun kurang maksimal dibuktikan dengan 

kelakuan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga kesalahan kesalahan 

yang terjadi perlu dilakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

Pada siklus II pertemuan pertama menerapkan model PBL dilakukan secara 

kelompok dengan pantauan dari guru dan penjelasan terlebih dahulu. Pada pertemuan 

kedua ini terlihat bahwa siswa mengalami kemajuan yang cukup baik dimana siswa 

sudah mulai aktif belajar dengan kemunculan rasa ingin tahu mereka dimana siswa telah 

melakukan percobaan dan menulis hasil dari percobaannya, merespon pertanyaan yang 

diberikan guru dan tertarik pada materi pelajaran yang telah berlangsung. Kemudian 

pada pertemuan kedua menerapkan model PBL untuk meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa dengan cara berkelompok dan melakukan sebuah percobaan berhasil mencapai 

kriteria keberhasilan yang diinginkan.  

2. Peningkatan Rasa Ingin Tahu Siswa Setelah Menggunakan Model PBL 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini 

dapat diketahui peningkatan rasa ingin tahu siswa, adapun hasil analisis data tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Peningkatan Rasa Ingin Tahu Siswa 

Rasa ingin tahu siswa meningkat setelah menerapkan model PBL hal ini 

ditunjukkan dari hasil lembar pengamatan siswa yang mengalami peningkatan di setiap 

siklusnya yang didasari pada indikator-indikator pengamatan. Melalui penelitian ini 

menunjukan bahwa penerapan model PBL  dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. 

Terlihat dari hasil penelitian Tia Wulandari “Penerapan Pembelajaran IPS Berbasis 

Masalah (Problem Based Learning) untuk Meningkatkan Karakter Rasa Ingin Tahu 

(curiousity) Siswa di Kelas VIII B SMP Pasundan 6 Bandung”. Hasil penelitian ini 

yaitu penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran IPS di Kelas VIII B SMP 

Pasundan 6 Bandung. Hal ini terlihat dari setiap siklusnya mengalami peningkatan. 

Dimulai dari siklus I yang menunjukkan siswa bertanya masih sedikit dan konteks 

pertanyaan masih dalam buku teks, siklus II yang menunjukkan siswa bertanya dan 

membaca mengalami penaikan yaitu siswa mulai terbiasa untuk mengkaitkan materi 

dengan dunia nyata mereka, siklus III yaitu siswa yang bertanya bertambah siswa sudah 

terbiasa dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata mereka dan buku teks yang 

mereka baca tidak terfokus dari sekolah melainkan mereka sudah terbiasa untuk 
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membaca artikel-artikel yang berada di internet, dan pada siklus IV mengalami data 

jenuh yaitu siswa yang bertanya masih sama dengan siswa yang bertanya dengan siklus 

sebelumnya dan fokus pertanyaan mereka sudah terbiasa untuk mengkaitkan materi 

pelajaran dengan dunia nyata.  Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran IPS berbasis masalah dapat meningkatkan karakter rasa ingin tahu siswa 

di kelas VIII B SMP Pasundan 6 Bandung. Begitu juga dengan hasil penelitian penulis 

menunjukan bahwa penerapan model PBL  dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan setiap pertemuan di setiap siklus, yang mana pada 

siklus I pertemuan pertama persentase yang didapat hanya 54,09% meningkat di 

pertemuan kedua menjadi 72,92% dan dilanjutkan di siklus pada  siklus ketiga dan 

mengalami peningkatan persentase keberhasilan  yaitu pada pertemuan pertama 

persentase yang didapat 76,25% dan meningkat pada pertemuan kedua dengan 

persentase menjadi 87,92%. Dengan adanya peningkatan pada setiap siklus sehingga 

proses peningkatan rasa ingin tahu siswa dengan menerapkan model PBL dinyatakan 

telah berhasil, terlihat pada persentase siklus II pada pertemuan kedua yaitu 87,92 telah 

mencapai kriteria keberhasilan yang ditentukan yaitu 80%. 

b. Aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran 

Aktifitas guru yang dinilai dari penelitian ini adalah bagaimana cara menerapkan 

langkah-langkah pembelajaran dengan model PBL, dari hasil analisis bahwa perbaikan 

di setiap siklus membuat aktifitas guru di setiap siklus mengalami peningkatan juga. 

Dimana pada siklus I persentase aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran sebesar 

72,23% yang berati cukup baik. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus 2 

aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran sebesar 94,45% yang berarti sangat baik.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode penelitian tindakan kelas yang telah 

dilakukan, yaitu meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan model PBL 

dalam pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 187/I Teratai, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pada siklus 1, pertemuan pertama dengan menggunakan model PBL secara individu 

belum dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya pertemuan kedua 

dengan menggunakan model PBL secara kelompok juga belum mampu 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan efektif, terlihat dari persentase yang 

diperoleh masing-masing yaitu sebesar 54,09% dan 72,92%. 

2. Pada siklus II dengan menerapkan model PBL persentase rasa ingin tahu siswa 

mengalami peningkatan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua dengan 

persentase yang diperoleh masing-masing sebesar 76,25% dan 87,92%. 

3. Terdapat peningkatan berturut-turut di setiap pertemuan siklus 1 dan 2 dengan 

jenjang 54,09%, 72,92%, 76,25%, dan 87,92%. 

4. Terdapat peningkatan rasa ingin tahu siswa setelah menggunakan model PBL. 

Disiklus II pada pertemuan 2 tercapai kriteria keberhasilan yang diinginkan yaitu 

80% dengan hasil persentase yang diperoleh sebesar 87.92%. Maka tindakan yang 

diberikan dengan menggunakan model PBL mampu meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa dengan baik.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam menggunakan model PBL sebaiknya diiringi dengan mendorong siswa 

untuk melakukan eksperimen 
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2. Bagi siswa diharapkan agar memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model PBL 

3. Bagi guru hendaknya dapat menerapkan model PBL dengan menjalankan 

langka-langkah pembelajarannya secara efektif 

4. Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran agar model PBL dapat digunakan sehingga rasa ingin 

tahu siswa dapat meningkat. 
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