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ABSTRAK 

 This research is based on the fact that there are still many students of VA SD SD 55 / I 

Sridadi less able to work well together and the creation of learning conditions that are less 

comfortable for some students. Students who are still not able to work well together, teachers 

put forward the cognitive aspects of students only, without improving the affective and 

psychomotor aspects.  

 This study aims to improve student cooperation through a model of project-based 

learning ecosystem theme on class V SDN 55 / I Sridadi. 

This study is a classroom action research (PTK) consisting of three cycles, where the data 

taken in the form of observation data through student collaboration observation sheet and 

teacher observation sheet conducted in each learning process using a project-based learning 

model. 

 The results of this study indicate that the implementation of project-based learning 

model can improve the cooperation of VA SDB 55 / I Sridadi students. Based on students' 

observation sheets, student cooperation showed an increase, as evident from the cycle I of 

student cooperation 59.4%, increased in cycle II to 72.8%, and increased again in cycle III 

78.8% 

 In this case it can be concluded that the project-based learning model can improve 

student cooperation on the theme of ecosystem in VA SDN 55 / I Sridadi class. 
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PENDAHULUAN 

Kerjasama merupakan salah satu dari macam-macam perilaku sosial dan unsur 

kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut sangat terlihat dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Menurut Bambang Suteng, (2000:96), menyebutkan bahwa kerjasama adalah 

salah satu bentuk interaksi sosial, yaitu sesuatu yang lazim dilakukan dalam masyarakat 

kita. Kerjasama terjadi ketika siswa dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menjadi 

kepentingan bersama. Kerjasama dalam suatu kelompok sangat diperlukan di dalam proses 

pembelajaran. Dengan bekerjasama tugas-tugas yang diberikan oleh guru dapat dipecahkan 

secara bersama-sama sehingga dapat meringankan.  

Selain itu dengan bekerjasama siswa dapat memberikan informasi pengalaman apa 

yang dimiliki siswa pasti akan berbeda-beda dan disinilah kelebihan dalam bekerjasama 

dapat saling bertukar pikiran di dalam kelompok dengan siswa yang satu dengan siswa 

yang lain sehingga siswa yang tidak tahu akan menjadi tahu sedangkan siswa yang tidak 

tahu akan memberi tahu. Oleh karena itu, dengan proses pembelajaran kerjasama di dalam 

kelompok akan lebih memudahkan siswa dalam belajar. Berkaitan dengan hal tersebut 

diatas dibutuhkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, dengan berinteraksi siswa 

mampu berkomunikasi dan melakukan kerjasama dengan siswa lain. 

Pada saat kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, kerjasama sangat penting 

dibutuhkan. Namun dalam proses pembelajaran, guru sering melupakan aspek sosial. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di SD Negeri 13/I Sridadi dari tanggal 

1-10 Desember 2015, dikelas IVA berjumlah 26 orang. Pada saat peneliti melakukan 

observasi menemukan masalah yang terkait dengan masih kurangnya kemampuan 

kerjasama pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Kendala yang dihadapi oleh 

siswa saat kerjasama pada umumnya adalah tidak adanya kecocokan dalam tim, pembagian 

tugas dalam tim tidak merata, tidak saling menghargai pendapat teman, tidak menghormati 

teman saat bicara, teman berbicara sendiri ketika teman dalam satu tim sedang menjelaskan, 

ragu dan takut dalam menyampaikan pendapat, malu bertanya kepada guru dan tidak dapat 

mengambil keputusan dalam tim.  

Banyak sekolah yang masih mementingkan perkembangan kognitif saja dan 

perkembangan sosial anak masih kurang diperhatikan. Pada kenyataan kerjasama 

merupakan salah satu perilaku sosial yang sangat penting untuk dikembangkan pada anak 

sejak dini. Peningkatan kerjasama merupakan hal yang penting. Hal tersebut dimaksudkan 

agar melalui kerjasama siswa dalam kegiatan belajar mengajar, maka siswa akan lebih 

mudah memaknai pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Pada penelitian ini, peneliti melihat penyebab adanya masalah ini yaitu guru 

kurangnya motivasi dan pendekatan kepada siswa, baik dari guru maupun teman-temannya. 

Kurangnya bimbingan dan arahan dari guru membuat siswa sering bercanda ketika sedang 

diskusi kelompok. Disaat anak mengerjakan tugas dari guru dan guru membaginya kedalam 

beberapa kelompok, siswa banyak yang protes karena ingin berkelompok hanya dengan 

teman dekatnya saja, tidak mau bergabung dalam kelompok yang telah ditetapkan oleh guru 

dan mengganggu anggota kelompok lain, ada beberapa siswa yang masih membagi tugas 

untuk mengerjakan sendiri, ada yang tidak berpartisipasi dalam mengerjakan tugas mereka 

hanya sibuk menjahili temannya saja. Oleh karena itu peran guru sangatlah penting untuk 

memahami kesulitan, kelemahan dan hambatan dalam membangun diri siswa. Untuk 

meningkatkan kerjasama siswa diperlukan model pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 55/1 SRIDADI. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan pada kelas V pada mata pelajaran Sains. Subjek dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 55/1 Sridadi dengan jumlah 26 orang, 

yang terdiri dari 17 orang siswa laki-laki dan 9 orang siswa perempuan. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.Penelitian ini dilaksanakan secara 

bersiklus.Dalam satu siklus dua siklus pembelajaran atau dua kali pertemuan.Rencana 

tindakan pada masing-masing siklus dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi 

dan dokumentasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistamatik 

terhadap gejala yang  tampak pada objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengamati kemampuan kerjasama yang ditunjukkan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Obsrvasi dilakukan pada tiap pertemuan. Data yang diperoleh 

dari observasi ini berupa catatan kemampuan kerjasama siswa dalam lembar pengamatan 

yang telah dipersiapkan dan dilakukan oleh siswa. Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui 

dokumen. Data yang diperoleh melalui dokumen berupa foto-foto kegiatan pembelajaran. 

Dokumentasi juga dilakukan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

tindakan kelas berupa lembar jawaban penyelidikan kelompok dan daftar kelompok. 

Dalam penelitian ini, data yang diambil berupa hasil penelitian peningkatan 

kerjasama siswapada setiap siklus. Analisis data tersebut dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) merekap skor yang diperoleh siswa, (2) menghitung skor 

kumulatif, (3) mengonversi jumlah skor ke standar mutlak dengan menggunakan rumus:  

(4) menghitung nilai rata-rata kelas dengan menggunakan rumus:   

  = skor akhir 

(4) menghitung nilai rata-rata kelas dengan menggunakan rumus:   

Keterangan :    χ = Nilai rata-rata 

  𝛴χ𝜄 = Nilai Kumulatif 

  𝑛    = Jumlah siswa 

dan (5) menghitung persentase peningkatan 

hasil perhitungan setiap siklus kemudian dibandingkan. Hasil inilah yang kemudian 

dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui persentase peningkatan kerjasama siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek pada siswa kelas V SD Negeri 55/I 

Sridadi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data yang diperoleh melalui observasi dan penilaian siswa pada siklus I ini, siswa 

yang mempunyai rasa kerjasama mencapai persentase sebesar 59,4%. Siklus I digunakan 

sebagai perbaikan di siklus berikutnya, dalam hal ini ada beberapa kendala yang harus di 

perbaiki pada siklus II yaitu masih ada beberapa siswa yang masih bercanda ketika sedang 

diskusi kelompok, siswa kurang tertarik dan senang dalam mengerjakan karena bahan yang 

digunakan dalam membuat produk terbatas, dan siswa juga kurang perhatian dan fokus 

sehingga waktu yang disediakan kurang. Berdasarkan beberapa kendala tersebut maka 

peneliti dan guru kolabor melakukan perbaikan pada siklus II. 

Data yang diperoleh dari observasi dan penilaian siswa pada siklus II ini, siswa 

mempunyai rasa kerjasama siswa mencapai persentase sebesar 72,8% mengalami 

peningkatan dari siklus I yang hanya mendapatkan 59,4%. Peningkatan kerjasama siswa 

sebanyak 13,4%, penelitian ini belum dikatakan berhasil karena belum mencapai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu 75%. Masih ada beberapa kendala 

yang dihadapi pada pertemuan di siklus II ini, diantaranya siswa yang duduk dibelakang 

masih terlihat kurang memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi dan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran masih belum optimal. Hal ini terlihat hanya sedikit siswa 

yang berani bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru.  

Setelah didapatkan kendala-kendala yang terjadi pada saat penelitian di setiap 

pertemuan siklus II maka peneliti dan guru kolaborator merencanakan perbaikan pada 

siklus selanjutnya. 

Pada siklus III ini data yang di peroleh dari observasi dan penilaian siswa yang 

mempunyai rasa kerjasama mencapai persentase sebesar 78,8% mengalami peningkatan 

sebanyak 6% dari siklus II. Walaupun masih ada beberapa kendala tapi penelitian ini 

dikatakan berhasil karena telah mencapai kriteria keberhasilan yang telah di tetapkan oleh 

peneliti. 

Tabel 1 Perbandingan Hasil Observasi Guru Pada Siklus I,II,III 
 

NO TAHAP 
TOTAL 

SKOR 

KETUNTASAN 

AKTIVITAS 

MENGAJAR 

KATEGORI 

1. Siklus I pertemuan I 13 48% Sedang 

2. Siklus I pertemuan II 15 52% Sedang 

3 Siklus II pertemuan I 17 68% Cukup 

4 Siklus II pertemuan II 19 76% Baik 

5. Siklus III pertemuan I 21 84 % Baik 

6. Siklus III pertermuan II 22 88 % Sangat Baik 
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Berdasarkan hasil observasi tersebut pada siklus III yang dilakukan selama 2 kali 

pertemuan, adanya peningkatan  guru di setiap pertemuannya, pertemuan I yang medapat 

hasil 84% dan pertemuan II dengan 88%. Dari kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh guru sudah baik 

setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

Pada tahap pendahuluan, guru melakukan apersepsi dan motivasi dengan baik, guru 

juga menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Guru juga sudah melakukan 

kegiatan inti dengan baik, pembagian kelompok pada siswa swsuai dengan waktu yang 

diharapkan, didukung dengan siswa yang sudah bisa diatur dengan baik. Pada kegiatan 

penutup guru semakin baik dari siklus II, guru lebih terbuka dalam tanya jawab dan 

semakin interaktif dengan semua siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa minat siswa mengalami peningkatan dari 

setiap siklus. Hal ini dapat dilihat dari skor kerjasama siswa pada setiap siklus. Model 

pembelajaran berbasis proyek ini membuat pengalaman belajar siswa menjadi bermakna, 

siswa tidak hanya belajar konsep saja tetapi dapat membuat proyek atau produk untuk 

memudahkan konsep tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Jean Peaget yang 

menyatakan perkembangan intelektual individu pada siswa sekolah dasar berda pada taraf 

operasional konkret (Nandang Budiman, 2006: 44-48). Berikut disajikan hasil skor minat 

siswa selama penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti pada tabel berikut: 

Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Kerjasama Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kerjasama siswa. Peningkatan kerjasama 

siswa kelas VA SDN 55/I Sridadi ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

Tahap perencanaan proyek (2) Tahap pelaksanaan dan (3) Tahap peilaian; dimana tahap-

tahap tersebut dilakukan dengan memberikan kelonggaran yang lebih fleksibel dalam 

memilih bahan pembuatan produk dan pembimbingan secara intensif pada setiap tahapan. 

Peningkatan kerjasama siswa pada penelitian ini ditunjukkan dari pencapaian rata-rata hasil 

observasi kerjasama siswa pada siklus I, diperoleh jumlah 59,4%. Setelah itu dilakukan 

siklus II dengan hasil 72,8% dengan hasil tersebut ternyata belum mencapai kriteria 

keberhasilan sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan yang dirancang pada refleksi siklus 

II, hasil observasi pada siklus III meningkat pesat hingga mencapai 78,8%. Dari hasil 

penelitian tersebut, maka terbukti dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek 

dapat meningkatkan kerjasama siswa kelas VA SD Negeri 55/I Sridadi. 

No Tahapan Presentase Peningkatan 

1. Siklus I 59,4% - 

2. Siklus II 72,8% 13,4% 

3. Siklus III 78,8% 6% 
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan, maka dapat 

dikemukakan saran-saran berikut: 

1. Bagi sekolah  
a. Sekolah hendaknya memberi arahan dan motivasi bagi guru agar menerapkan 

berbagai metode pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. 

b. Sekolah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Bagi guru  
Guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek sebagai 

metode alternatif guru untuk meningkatakan kerjasama siswa. 

3. Bagi peneliti lainnya 
a. Sebelum menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, hendaknya 

memahami tahapan prosedur metode pembelajaran berbasis proyek agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

b. Sebaiknya ada inovasi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga bisa 

menarik dan memdahkan siswa dalam memahami konsep pelajaran. 
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