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Berdasarkan observasi pada kelas 4 SDN 187/I Muara Bulian dan wawancara 

terhadap guru yang mengampu kelas tersebut, peneliti memperoleh data dari 17 siswa yang 

ada di dalam kelas hanya 4 orang yang terlihat aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Bahwa kualitas keaktifan siswa dalam belajar masih kurang optimal, terlihat dari proses 

kegiatan belajar mengajar, siswa hanya mendengarkan dan tanpa ada respon lebih aktif dalm 

mengikuti proses pembelajaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, 

dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai keefektifitasan model Project Based 

Learning untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model Project Based 

Learning dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

 Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa penggunaan model Project Based Learning 

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa berjalan dengan baik dengan perbaikan-

perbaikan pada tiap siklusnya dan dapat mencapai kriteria keberhasilan penelitian. pada 

siklus pertama siswa langsung diberikan atau diberikan cara belajar dengan model Project 

Based Learning yaitu dengan siswa menetapkan sebuah proyek dan proyek tersebut nantinya 

akan menjadi produk siswa dalam pembelajaran tersebut. Pada saat penelitian. pemberian 

treatment ini bertujuan agar siswa terbiasa dengan cara belajar yang peneliti inginkan. Setelah 

penerapan model Project Based Learning pada siklus dengan menggunakan mata pelajaran 

IPS belum sepenuhnya siswa mencapai kriteria ketuntasan dengan skor 75.  

Pada perbaikan di siklus ke-2 model Project Based Learning berjalan dengan efeektif. 

Dengan data bahwa ketuntasan kelas mencapai angka 80%. 

Terdapat peningkatan di setiap pertemuan siklus 1,2 dan 3 dengan jenjang, 52, 67, 76, 

dan 80..Terbukti terdapat peningkatan yang baik setelah diterapkan model Project Based 

Learning di siklus ke-2 dengan mencapai kategori “baik” dengan kriteria keberhasilan kelas 

75. Maka tindakan dengan menggunakan model Project Based Learning mampu 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

 



 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 pasal 1 bab 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Keaktifan belajar adalah suatu kegiatan yang menimbulkan proses perubahan pada diri 

individu baik tingkah laku maupun kepribadian yang bersifat kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian yang bersifat konstan dan berbekas. 

Menurut pendapat Rusman (2014:133), bahwa “Model pembelajaran merupakan 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain”. 

Berdasarkan observasi di kelas IV SD Negeri 187/1 Muara Bulian dan wawancara 

terhadap guru kelas tersebut, peneliti memperoleh data dari 17 siswa yang ada di dalam kelas 

tersebut hanya 4 orang siswa yang ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran walaupun 

guru sudah sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus menanggapi 

pembelajaran yang disampaikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahannya 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan pada 

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan 

menggunakan model project based learning di kelas IV SD Negeri 187/1 Muara Bulian ?” 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pemecahan masalah pada penelitian ini 

adalah : “dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas IV SDN 187/1 Muara Bulian.” 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini menyangkut dua aspek, yaitu:  

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoretis, manfaat yang diperoleh melalui penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam mendisiplinkan siswa 

saat pembelajaran dengan model pembelajaran yang lebih bervariatif 

2. Sebagai bahan referensi dalam perpustakaan bagi pihak-pihak lain. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat yang diperoleh melalui penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru 

Guru akan dapat memilih model pembelajaran Problem Based Learning sebagai satu 

alternatif model pembelajaran dalam rangka meningkatkan keaktifan  belajar siswa di 

kelas  IV SD Negeri 187/1 Muara Bulian. Di samping itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memotivasi guru kelas yang lain dalam memanfaatkan model-model 

pembelajaran modern, daripada hanya terpaku pada model tradisional dalam 

pembelajaran sehingga keaktifan belajar siswa semakin meningkat. 

2. Peserta didik 

Meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 

menciptakan suasana kelas yang kondusif dan proses pelaksanaan pembelajaran dapat 

berlangsung dengan tertib. 

 



 
 

3. Mahasiswa 

Sebagai pengembangan pengetahuan dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keaktifan Belajar 

2.1.1 Definisi Keaktifan Belajar. 

Menurut Zaini, dkk (2008:1) mengatakan bahwa “pembelajaran aktif adalah 

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar aktif. 

Keaktifan belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus 

dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses pembelajaran. 

keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, 

emosi dan fisik. Siswa merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. 

Daya keaktifan yang dimiliki anak secara kodrat itu akan dapat berkembang ke arah 

yang positif saat lingkungannya memberikan ruang yang baik untuk perkembangan 

keaktifan itu Annurahman (2009:119). 

Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan 

proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruk pengetahuan peserta didik itu sendiri, peserta didik aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kegiatan 

pembelajaran” (Hermawan,2007: 83).  

2.1.2 Klasifikasi Keaktifan Belajar. 

Menurut Paul D.Dierich dalam Rohani (2004: 9), keaktifan belajar dapat di 

klasifikan menjadi 8 kegiatan, yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, menari dan 

berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan overlap satu sama lain. 

 



 
 

2.1.3 Kriteria Keaktifan Belajar 

Keaktifan dapat ditingkatkan dan diperbaiki dalam keterlibatan siswa pada saat 

belajar dan hal itu juga dapat dipengaruhi dari beberapa kriteria yang menjadi dasar 

dalam pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

2.1.4 Prinsip-prinsip Keaktifan Belajar 

Ada beberapa prinsip belajar yang dapat menunjang timbulnya keaktifan belajar 

siswa, yakni stimulus belajar, perhatian dan motivasi, respon yang dipelajari, 

penguatan dan umpan balik, serta pemakaian dan pemindahan. 

2.1.5 Derajat Keaktifan Belajar yang Optimal 

Tabel Kadar Keaktifan Menurut Raka Joni 

Tingkat I 

(Rendah) 

Tingkat II 

(Sedang) 

Tingkat III 

(Tinggi) 

 Menyimpulkan  

 Membedakan  

 Menjelaskan 

 Mengenal  

 Mengingat 

 Meramalkan 

 Menilai 

 Menyintesis 

 Menganalisis 

 Menerapkan  

 Mengambil keputusan 

 Memecahkan masalah 

 Mengumpulkan dan 

mengolah masalah 

 Mengajukan hipotesa 

 Mengkaji nilai 

 Merumuskan masalah 

Pada pembelajaran keaktifan belajar siswa dikatakan rendah apabila melakukan 

keaktifan belajar yang sederhana dan hanya menggunakan panca indra, dan jika siswa 

mampu melewati proses meramal, menganalisis sampai kepada menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, maka disanalah letak keaktifitasan belajar siswa berada pada 

taraf yang sedang, sedangkan siswa yang dikatakan keaktifan belajarnya tinggi 

apabila dalam pembelajaran sudah mampu mengambil sebuah keputusan sampai 

kepada mengomunikasikan dari keputusan tersebut. 

 

2.1.6 Indikator Keaktifan Belajar 

Menurut Sudjana (2004: 61), mengatakan bahwa keaktifan belajar siswa dapat 

dilihat dalam hal : 1. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. 2. Terlibat 

dalam pemecahan masalah. 3. Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak 

memahami persoalan yang dihadapinya. 4. Berusaha mencariberbagai informasi yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah. 5. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai 

dengan petunjuk guru. 6. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang 

diperolehnya. 7. Menggunakan dan menerapkan apa yang diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. 

Sedangkan menurut Djamarah (2010: 84), keaktifan belajar dapat dilihat dari 

berbagai hal , diantaranya: 

1. Siswa belajar secara individual untuk menerapkan konsep, prinsip, dan 

generalisasi. 

2. Siswa belajar dalam bentuk kelompok dalam memcahkan masalah. 

3. Siswa berpartisipasi dalam pelaksanaan tugasnya melalui berbagai cara 

4. Siswa berani mengajukan pendapat 

5. Terdapat keaktifan belajar analisis, sintetis, penilaian dan kesimpulan. 

6. Terjalin hubungan sosial dalam melaksanakan kegiatan belajar 

7. Setiap siswa dapat memberikan  tanggapan terhadap pendapat siswa lainnya  

8. Setiap siswa berkesempatan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia 

9. Setiap siswa berusaha menilai hasil belajar yang dicapainya 



 
 

10. Terdapat usaha dari siswa untuk bertanya kepada guru dan  meminta pendapat guru 

dalam upaya kegiatan belajarnya.    

 

2.2 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang ssesuai dan efesien untuk mencapai tujuan pendidikannya” 

(Rusman,2014: 133). 

 Menurut Joyce dalam Al-Tabany (2014: 23), mengatakan bahwa “model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain”. 

2.3 Model Pembelajaran Project Based Learning 

2.3.1 Definisi Model Pembelajaran Project Based Learning 

Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta   

didik dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik bekerja bekerja 

secara otonom mengkonstruksi belajar mereka  sendiri dan puncaknya menghasilkan produk 

karya siswa bernilai dan realistik” Al-Tabany (2014: 41).  

Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan keaktifan 

peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah yang bersifat terbuka dan 

mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam bentuk pengerjaan suatu proyek untuk 

menghasilkan sebuah produk tertentu. 

Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang secara mendalam 

menggali nilai-nilai dari suatu topik tertentu yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, Project 

Based Learning ini difokuskan kegiatan pembelajarannya pada pemberian proyek 

pembelajaran kepada peserta didik. Menurut Majid (2014: 63), “dalam kegiatan Project 

Based Learning, siswa diajak untuk memecahkan masalah”. 

 

2.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran Project Based Learning 

Adapun kharakteristik dalam model pembelajaran Project Based Learning adalah 

sebagai berikut: 

1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 

3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan 

yang diajukan. 

4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola 

informasi untuk memecahkan permasalahan. 

5. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 

6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktifitas yang sudah dijalankan. 

7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif.  

8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 

 

2.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Project Based Learning 

Pada pembelajaran berbasis proyek ini terdapat beberapa kelebihan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan Motivasi 

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 



 
 

3. Meningkatkan kolaborasi 

4. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber 

5. Meningkatkan keaktifan belajar 

Kelemahan pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut: 

1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah 

2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak 

3. Banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional dimana guru berperan utama 

di kelas (theacher center) 

4. Banyaknya peralatanyang harus disediakan 

5. Peserta yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan 

mengalami kesulitan 

6. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan 

peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. 

 

2.3.4 Langkah-langkah penerapan model Project Based Learning 

Menurut Majid (2014:63), langkah-langkah rinci untuk perancangan Project Based Learning 

adalah sebagai berikut : 

1. Guru dan siswa bersama-sama memilih suatu topik yang akan diteliti, dengan 

memperhatikan standar kurikulum, sumber daya lokal, dan ketertarikan siswa 

2. guru mencari tahu tentang apa saja yang telah dipahami para siswa dan membantunya 

untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan dieksplorasi. Guru juga 

menyediakan sumber belajar bagi siswa serta kesempatan untuk bekerja dilapangan. 

3. para siswa berbagi pengalaman dan hasil diantara mereka, kemudian masing-masing 

siswa melaporkan hasil penelitiannya dan akhirnya mereka turut serta dalam proses 

evaluasi. 

Sedangkan langkah-langkah pelaksanaan project based learning yaitu sebagai berikut :  

1. arrange, yang meliputi : menentukan tujuan belajar, memutuskan proyek yang akan 

dikerjakan, dan mengatur waktu pelaksanaan proyek dengan sebaik-baiknya 

2. begin, yaitu mulai mengerjakan proyek 

3. change, yaitu membuat perubahan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki proyek 

yang sedang dikerjakan,  

4. demonstrate, yaitu menunjukkan apa yang telah dicapai melalui persentasi. 

 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:  

Penelitian dari Zulmi Arisandi, mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi dengan judul “meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi panca 

indra manusia dengan menggunakan model cooperative learning tipe group investigation di 

kelas IV SDN NO. 80/I Rengas Condong. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

keatifan belajar siswa pada materi panca indra manusia menggunakan model cooperative 

learning tipe group investigation. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN NO. 80/I 

Rengas Condong yang berjumlah 21 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). 

 

 



 
 

2.5 Kerangka Berpikir 

Dari kerangka berpikir diatas pada kondisi awal guru belum menggunakan model 

Project Based Learning yang mengakibatkan keaktifan belajar siswa belum muncul secara 

signifikan. Barulah peneliti memberikan tindakan, berupa penggunaan model Project Based 

Learning yang penerapan model ini pada awalnya akan dilakukan dalam 2 siklus, siklus 

pertama model dipakai dalam dengan setiap individu siswa sendiri dalam kelas dan 

lingkungan sekolah dengan lebih memperhatikan individu yang keaktifannya rendah dan 

siklus yang kedua peneliti memakai model Project Based Learning membuat kelompok-

kelompok kecil, pada bagan siklus N ditujukan untuk persiapan apabila siklus 1 dan 2 tidak 

mengalami peningkatan seperti apa yang peneliti ingingkan. Pada kondisi akhir bagan, model 

Project Based Learning diduga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan seluruh 

rentetan langkah-langkah pada kerangka berpikir. 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah penerapan model  pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa kelas IV  SDN 187/1 Muara Bulian. 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri187/1 Muara bulian. Jumlah 

siswa pada kelas ini yaitu sebanyak 17 orang yang terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 8 

siswa perempuan. Adapun subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV, peneliti 

mengambil subjek ini dikarenakan siswa kelas IV memiliki permasalahan dalam kurangnya 

keaktifan dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, peneliti 

berpikir bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas 

IV SDN No. 187/I Muara Bulian. 

3.1.2 Objek Penelitian 

Objek pada penelitian adalah variabel pada penggunaan model Project Based 

Learning yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah pada pembelajaran yang 

kegiatannya berupa pemberian proyek dengan hasil akhir menghasilkan sebuah produk. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 187/1 Muara Bulian pada semester genap bulan 

Januari 2017. Alasan Memilih SDN 187/1 Muara Bulian, karena sekolah tersebut merupakan 

sekolah tempat peneliti melaksanakan PPL pada semster ganjil. Penelitian ini akan 

menyesuaikan jam aktif proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian tindakan kelas ini mempunyai berbagai aturan, langkah-langkah, dan 

tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh peneliti dalam sebuah penelitian. ada 4 tahap proses 

peneltian tindakan kelas menurut Wardhani, dkk (2007:23) :  

a. Merencanakan 

b. Melakukan tindakan 

c. Mengamati 

d. Melakukan refleksi  

Dalam penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa siklus, yang dimana daur siklus 

akan dihentikan apabila kondisi kelas sudah mampu menunjukkan keaktifan dalam proses 

pembelajaran, serta siswa telah terbiasa dengan model Project Based Learning dan data yang 



 
 

dihasilkan dari kelas sudah jenuh dalam arti sudah ada peningkatan keaktifan belajar siswa. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan Ibu Nurhasanah, S.Pd. SD 

selaku wali kelas IV. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014:308) menjelaskan bahwa “teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data”. Dalam penelitian cara untuk mengumpulkan data dapat dilakukan 

dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Oleh karena itu, teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi (pengamatan) dan 

dokumentasi. 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Analisis penelitian 

menggunakan analisis kualitatif dan analisis  kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu 

menggambarkan data dengan kalimat untuk memperoleh  keterangan yang jelas dan 

terperinci. 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 peningkatan keaktifan belajar siswa dengan 

menggunakan model Project Based Learning. 

 

3.6 Kriteria Keberhasilan 

Adapun rincian keberhasilan penelitian adalah : Adanya peningkatan keaktifan belajar 

siswa dengan menggunakan model Project Based Learning di kelas IV SDN 187/ I Muara 

Bulian,  dengan ketentuan siswa sudah memiliki peningkatan keaktifan belajar yang kriteria 

ketuntasan setiap individu ialah pada skala angka 75 dengan point tertinggi 100. Jika jumlah 

skor individu dibagi jumlah siswa dan hasilnya di atas 75 maka kriteria ketuntasan kelas 

dinyatakan lulus. 

 

3.7 Jadwal Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas IV SD Negeri 187/I Muara Bulian pada semester genap 

tahun 2017. Penelitian ini akan menyesuaikan jam aktif proses kegiatan belajar mengajar di 

kelas tersebut. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Peneliti telah melaksanakan penelitian yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2017,  

dengan memberikan surat izin penelitian kepada Ibu Nurmahriatin, S.Pd selaku Kepala 

Sekolah SD Negeri 187/1 Muara Bulian sekaligus melakukan konsultasi dengan Ibu 

Nurhasanah, S.Pd.SD selaku guru kelas IV. 

 

4.1.1 Siklus 1 

 

No 

Pertemuan pertama siklus 1 

Kekurangan Refleksi 

1 Siswa terlihat mudah terpengaruh situasi diluar Sebaiknya guru lebih menambah tekanan suara ketika 



 
 

kelas pada saat guru memberikan penjelasan 

mengenai materi pembelajaran. 

memberikan penjelasan, serta harus kreatif dalam 

menarik perhatian siswa. 

2 Siswa kurang baik dalam bertanya kepada guru 

mengenai proyeknya, siswa lebih sering 

bertanya kepada teman daripada kepada guru. 

Guru harus bisa lebih mendekatkan diri kepada 

siswa, sehingga siswa tidak terlalu segan kepada guru 

untuk menggali informasi dari guru. 

3 Siswa kurang dapat memanfaatkan guru sebagai 

fasilitator  

Guru harus memahami setiap karakteristik siswa, 

sehingga dengan mudah dapat membawa diri dengan 

siswa, dan dapat menjadi tempat mengadu bagi siswa 

untuk memecahkan permasalahan. 

 Pertemuan kedua siklus 1 

1 Siswa terlihat kurang baik ketika dihadapkan 

pada permasalahan yang di pecahkan secara 

individu. 

sebaiknya guru mendesain pembelajaran 

secara berkelompok. 

2 Siswa kurang mampu untuk menyelesaikan 

proyek secara mandiri. 

Guru harus mendesain pengerjaan proyek secara 

berkelompok. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan pada pengamatan siklus pertama, peneliti dalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa menggunakan model Project Based 

Learning di setiap individu sedikit menumbuhkan keaktifan belajar siswa dengan 

memperhatikan 6 indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti, akan tetapi pada 

pertemuan kedua kriteria keberhasilan yang ingin dicapai belum terpenuhi, maka 

dari itu peneliti akan memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus 1 di 

pertemuan pada siklus 2. 

 

4.1.2  Siklus 2 

No  Kekurangan  Refleksi  

Pertemuan pertama siklus II 

1. Siswa sudah terlihat antusias dalam kelompok, 

dan terlihat  tidak mudah terpengaruh situasi 

diluar kelas pada saat guru memberikan 

penjelasan mengenai materi pembelajaran, 

namun masih ada satu orang siswa yang ketika 

memperhatikan guru, masih sibuk dengan 

pekerjaan lain. 

Guru harus mencari cara agar siswa bisa aktif 

misalnya dengan  menggunakan media yang bisa 

membuat siswa tertarik dalam belajar, membaca 

karakteristik siswa,  mencari penyebab hilangnya 

fokus siswa dan lebih menambah tekanan suara 

ketika memberikan penjelasan, serta harus kreatif 

dalam menarik perhatian siswa. Serta memberi 

bimbingan khusus kepada siswa. 

2.  Ada beberapa orang siswa yang kurang dapat 

menjadikan guru sebagai fasilitaor dalam 

pengerjaan proyek di lingkungan sekolah. 

Guru harus lebih ekstra dalam mendekatkan diri 

kepada siswa, dan mempelajarai kharakteristik 

tiap-tiap siswa 

 Pertemuan kedua siklus II 



 
 

 

Dengan seluruh hasil data yang didapat dari hasil penelitian tanggal 17 dan 18 

Februari 2016 yang terdiri dari dari 2 kali pertemuan, berhasil meningkatkan keaktifan 

belajar siswa dengan model Project Based Learning pada pertemuan pertama 76% dan 

pertemuan kedua 80%. Pada pertemuan siklus ke-2 ini hampir seluruh kekurangan pada 

penilitian sudah dapat diatas dengan perbaikan tindakan pada cara mengajar dan cara 

pelaksanaan model pembelajaran. walau aspek tidak seluruhnya sempurna siswa di 

dalam kelas sudah memiliki keaktifan belajar yang cukup tinggi dalam belajar. Dari hasil 

temuan yang telah dirangkum di dalam lembar pengamatan, data ini sudah mencapai 

kriteria keberhasilan, dengan kata lain bahwa penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan model Project Based 

Learning tidak dilanjutkan lagi. 

 

4.2 Pembahasan Temuan Hasil Tindakan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa yang dilakukan selama dua siklus, diperoleh beberapa 

temuan hasil tindakan sebagai berikut : 

1. Penerapan Model Project Based Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.  

. Disini pada siklus pertama memakai materi IPS sebagai mata pelajaran penelitian, 

dengan kompetensi dasar aktifitas perekonomian yang berkaitan dengan SDA. Didalam 

pembelajaran yang bersifat sosial, pada siklus satu siswa bekerja dengan secara individu dan 

apabila ada permasalahan-permasalahan yang siswa temukan guru siap untuk menjawab dan 

menolong. Pada siklus ke-2 menggunakan teknik berkelompok pada proses pembelajaran, 

tindakan ini merupakan rancangan pada kerangka berpikir yang telah tertuang di proposal 

penelitian. Seringnya disuguhkan murid dalam menentukan dan membuat proyek mampu 

menumbuhkan keaktifan belajar siswa di dalam kelas. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini ialah lingkungan sekolah siswa sendiri, karena lebih mudah dalam 

menjangkau dan lebih efisien, dan sangat berhubungan dengan materi pembelajaran dan juga 

menggunakan media konkret yaitu kelengkapan dalam membuat telur asin dan rangkaian 

listrik sederhana sebagai media pembelajaran yang menghasilkan produk oleh siswa tersebut.. 

Pembiasan siswa dalam membuat produk pembelajaran tidak semata-mata mengarah pada 

pembelajaran berbasis produk, tetapi dengan desain tersebut dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dengan baik. 

Pada siklus kedua langkah-langkah pembelajarannya sama dengan siklus satu tetapi 

teknik pembelajaran nya yang berbeda yaitu dengan berkelompok, dan dengan perbedaan 

pada materi pembelajaran yaitu IPA. Namun pada tindakan pertama masih menggunakan 

sekolah sebagai media pembelajaran, karena masih cocok dengan materi pembelajarannya 

yaitu “energi dan perubahan energi”. Alasan masih menggunakan media lingkungan sekolah 

adalah tindak lanjut dari siklus satu yang keberhasilan pembelajarannya didominasi di luar 

ruangan kelas. Dan untuk materi peurbahan energi peneliti mendesain pembelajaran di dalam 

kelas, karena menggunakan media konkrit pada pembelajaran, serta siswa pun melakukan 

percobaan terhadap rangkaian sederhana sehingga guru juga lebih untuk menilai keaktifan 

1. Masih ada siswa yang sibuk sendiri atau kurang 

serius, bermain-main mengikuti pembelajaran 

tetapi pembelajaran telah dipahaminya. 

Guru harus bisa mengelola kelas dengan baik dan 

menarik perhatian siswa, agar semua siswa bisa 

terkontrol dengan baik. 

2.  Siswa terlihat masih kurang baik dalam 

berpartisipasi dalam menyimpulkan 

pembahasan, seperti ketika temannya 

mempresentasikan produk ada 2 orang siswa 

yang masih berkeliaran dan mengerjakan 

produk, yang ketika itu waktu untuk 

mengerjakan proyek telah berakhir.   

Guru harus lebih menekankan siswa untuk dapat 

menghargai teman dan lebih mendisiplinkan siswa 

untuk dapat mengerjakan segala sesuatu tepat pada 

waktunya. 



 
 

siswa dan menilai produk siswa. Pada saat pelaksanaan siklus 1 penelitii mendesain 

pembelajaran berada di dalam kelas untuk pertemuan ke 2, karena pada saat itu siswa 

melakukan sebuah proyek pembuatan telur asin. Antusias peserta didik sangat baik karena 

baru pertama kalinya membuat telur asin dan percobaan rangkaian listrik sederhana. 

2. Peningkatan keaktifan belajar siswa setelah menggunakan Model Project Based 

Learning. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat 

diketahui peningkatan keaktifan belajar siswa, adapun hasil analisis data tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

2.1 Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa 

Keaktifan Belajar Siswa meningkat setelah menerapkan model Project Based Learning, 

hal ini ditunjukkan dari hasil lembar pengamatan siswa yang mengalami peningkatan di 

setiap siklusnya yang didasari pada indikator pengamatan antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, interaksi siswa dengan guru, kerjasama kelompok, kemandirian belajar siswa, 

keaktifan siswa dalam kelompok, partisispasi siswa dalam menyimpulkan pembahasan. 

Melalui penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model Project Based Learning  

memiliki dampak positif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan setiap pertemuan di setiap siklus , yang pada siklus 1 pertemuan pertama 

rata-rata kelas hanya 52% meningkat di pertemuan kedua menjadi 67% dan dilanjutkan di 

siklus kedua dengan hasil pertemuan pertama 76% dan pertemuan kedua 80%, pada siklus ke 

dua ini peningkatan persentase keberhasilan kelas yaitu 80%. Dengan adanya peningkatan 

pada persentase keaktifan belajar siswa hingga mencapai kriteria keberhasilan 75% sehingga 

proses peningkatan keaktifan belajar siswa menggunakan model Project Based Learning  

langsung dinyatakan tuntas. 

 

2.2 Aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran 

Aktifitas guru yang dinilai dari penelitian ini adalah bagaimana cara menerapkan 

langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning, dari hasil analisis bahwa 

perbaikan di setiap siklus membuat aktifitas guru di setiap siklus mengalami peningkatan 

juga. 

 

2.3 Aktifitas siswa dalam Pembelajaran 

Aktifitas siswa dalam pembelajaran diamati dan dinilai adalah bagaimana siswa aktif 

pada setiap indikator yang peneliti amati di dalam kelas pada proses pembelajaran 

berlangsung, diperoleh data bahwa keaktifan belajar siswa dengan memperhatikan 

kriteria ketuntasan kelas mencapai 80 %, maka peneliti mengkategorikan tingkat 

keaktifan belajar siswa adalah baik 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas, yaitu menerapkan model Project Based Learning 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas IV SD Negeri 187/1 Muara Bulian maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Setelah penerapan model Project Based Learning pada siklus 1 dengan menggunakan 

mata pelajaran IPS belum sepenuhnya siswa mencapai kriteria ketuntasan dengan skor 75. 

Pada siklus 1 pertemuan pertama kriteria ketuntasan yang dicapai peserta didik berada 

pada angka 52%, sedangakan pada pertemuan ke dua berada pada angka 67%.  



 
 

2. Pada perbaikan di siklus ke-2 model Project Based Learning dengan menggunakan mata 

pelajaran IPA berjalan dengan efektif. Pada siklus kedua pertemuan pertama terdapat 

peningkatan yaitu 76%, dan pertemuan kedua siklus 2 peningkatan signifikat yaitu berada 

pada angka 80%. Dengan data bahwa ketuntasan kelas mencapai angka 80%. 

3. Terdapat peningkatan di setiap pertemuan siklus 1,dan 2 dengan jenjang, 52, 67, 76, dan 

80. 

Terbukti terdapat peningkatan yang baik setelah diterapkan model Project Based 

Learning di siklus ke-2 dengan mencapai kategori “baik” dengan kriteria keberhasilan kelas 

80. Maka tindakan dengan menggunakan model Project Based Learning mampu 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

 

 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Peneltian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1) Dalam melaksanakan model Project based Learning dalam pembelajaran sebaiknya 

menggunakan media yang paling dekat dengan siswa agar pembelajaran lebih bermakna 

dan menarik. 

2) Tujuan dan manfaat pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih lugas. 

3) Guru hendaknya mengajar dengan santai dan tidak terlalu tegang pada saat mengajar, dan 

usahakan menggunakan reward verbal yang mendukung siswa dalam berproses di kelas. 

4) Pembelajaran dengan model Project Based Learning bisa digunakan diseluruh mata 

pelajaran. 

5) Bagi siswa diharapkan agar memiliki tingkat keaktifan belajar yang lebih tinggi dan 

berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

Project Based Learning. 

Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran agar kemampuan bertanya dasar siswa meningkat. 

 

 

 

 

 

 


