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ABSTRAK 

  

Yusma, Riska. 2016. “Implementasi Nilai Gemar Membaca dalam Pembelajaran 

Tematik pada Siswa Kelas IV B di SDN 47/IV Kota Jambi”. Skripsi. Program 

studi pendidikan guru sekolah dasar. Jurusan ilmu pendidikan. Pembimbing I Drs. 

Irzal Anderson, M.Si. Pembimbing II Drs. Budi Purnomo, M.Hum, M.Pd. 

Kata kunci: Nilai Gemar Membaca dan Pembelajaran Tematik. 

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan, yaitu 

menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Akan tetapi, peserta 

didik dengan karakter yang baik dirasa kian menurun dengan disertai 

perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan akulturasi 

budaya asing. Pendidikan karakter yang diimpelemtasikan ke dalam 

pembelajaraai merupakan cara yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

terhadap peserta didik dan niilai-nilai karakter harus ditanamkan sejak dini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai gemar 

membaca dalam pembelajaran tematik pada siswa Kelas IV B SDN 47/IV Kota 

Jambi. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai gemar 

membaca dalam pembelajaran tematik pada siswa Kelas IV B di SDN 47/IV Kota 

Jambi. Subjek penelitian penelitian adalah siswa kelas IV B SDN 47/IV Kota 

Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian berdasar indikator sekolah dan indikator kelas, yang 

didapat selama observasi siswa kelas IV B ditemukan bahwa setelah siswa 

berdo’a, siswa tidak membaca buku tema yang tersedia untuk mengingat kembali 

materi ajar yang telah lalu dan yang akan dipelajari, sebagian siswa tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, dan disaat guru menanyakan materi yang telah 

lalu, beberapa siswa tampak masih bingung dan ragu untuk menjawab. Dengan 

didukung program sekolah yaitu wajib baca/literasi, dimana siswa membawa buku 

masing-masing dari rumah dan pembiasaan sikap membaca sebelum memulai 

pembelajaran serta pemberian tugas atau pekerjaan rumah, siswa sudah mulai 

menunjukkan sikap dan ciri-ciri gemar membaca, dengan ditandai pengetahuan 

siswa yang semakin bertambah tentang materi ajar, siswa sudah mampu 

mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. Siswa tidak lagi menyia-

nyiakan waktu yang diberikan guru disaat sebelum pembelajaran dimulai untuk 

membaca. 
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Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Nilai 

Gemar Membaca dalam Pembelajaran Tematik pada Siswa Kelas IV B di SDN 

47/IV Kota Jambi telah terlaksana pada setiap pembelajaran melalui kegiatan 

pembiasaan maupun motivasi yang diterapkan oleh guru. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia membutuhkan pembelajaran agar dapat membentuk 

perilaku menjadi lebih baik, pembelajaran ini dapat diberikan sejak ia kecil hingga 

tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan dewasa dan setiap mereka akan 

berkembang sesuai dengan pengalaman yang diberikannya, proses dari 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara mendapatkan pendidikan  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk mewakili kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara  (Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003). 

1.2 Batasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan tentang Meningkatkan Keaktifan Belajar 

Kelompok melalui Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) Mata 

Pelajaran IPA  Materi Energi di Kelas IV  SD Negeri 95/1 Desa Olak 

 

1.3 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana Meningkatkan Keaktifan Belajar 

Kelompok  melalui Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) Mata 

Pelajaran IPA di Kelas IV  SD Negeri 95/1 Desa Olak?”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Peningkatan Keaktifan 

Belajar Kelompok melalui Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

Mata Pelajaran IPA di Kelas IV SD Negeri 95/1 Desa Olak”.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

a. Bagi siswa  

Dapat meningkatkan Keaktifan belajar kelompok pada mata pelajaran 

IPA  

b. Bagi guru 

Menambah pengalaman guru dalam mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran  Problem Based Instruction (PBI) pada mata 

pelajaran IPA . 

c. Bagi sekolah  

Dapat menjadi masukan dalam proses belajar mengajar menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

II. KAJIAN PUSTAKA 

dari segi fisik, tetapi jug dari segi kejiwaan. (Zain dan Djamarah, 2010:38) 
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2.1 Tujuan Pendidikan Menurut Taksonomi Bloom  

Taksonomi yang buat untuk tujuan pendidikan telah lama dikembangkan, 

dan tokoh yang begitu terkenal dengan konsep taksonomi adalah Banjamis, 

S.Bloom. Sehingga taksonomi pendidikan yang catuskanya diabadikan dengan 

sebutan penemuan Taksonomi Bloom. Secara teoritis bloom ini, tujuan 

pendidikan dibagi menjadi tiga domain, (dalam Basuki, dan Hariyanto, 2015:12) 

yaitu : 

1. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berpikir. 

1. Psyhomotor Domain (Ranah Psikomotor ) berisi perilaku-perilaku yang 

menekanakan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik 

dan mengoperasikan mesin. 

2.2 Pengertian Keaktifan Belajar 

2.2.1 Keaktifan Belajar 

Aktif menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005:23) berarti giat. 

Aktivitas siswa dalam belajar harus diperhatikan oleh guru, agar proses belajar 

mengajar yang ditempuh mendapatkan hasil yang maksimal. maka guru perlu 

mencari cara untuk meningkatkan keaktifan siswa.    

Menurut Dimiyati dan Mujiono menyatakan  bahwa : 
“ Keaktifan kecendrungan psiukologi dewasa ini mengangap bahwa anak 

adalah makhluk yang aktif. anak mempunyai dorongan untuk melakukan 

sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. untuk dapat menimbulkan 

keaktifan belajar pada diri siswa, maka guru diantyaranya dapat 

melaksanakan perilaku-perilaku sebagai berikut: 1) menggunakan 

multimetode dan multimedia, 2) memberikan tugas individual maupun 

kelompok, 3) memberikan kesempatan kepada siswa melaksanakan 

eksperimen dalam kelompok kecil (beranggota tidak lebih dari 3 orang), 4) 

memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang 

kurang jelas serta, 5) mengadakan tanya jawab dan diskusi.  (Dimiyati dan 

Mujiono, (2013: 44) 

2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Parker dalam Huda, M (2016:29) mendefinisikan bahwa 

“kelompok kecil kooperatif sebagai suasana pembelajaran dimana dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai 

tujuan bersama. Sementara itu, Davidson mengatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif secara terminologis dan perbedannya dengan pembelajaran 

koolaboratif. Menurutnya, pembelajaran kooperatif merupakan suatu konsep yang 

sebenarnya sudah ada sejak dulu dalam kehidupan sehari-hari.  

2.4 Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Insturction 

Menurut Dewey dalam Sudjana dalam Trianto (2009:91), “ belajar 

berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respons, merupakan 

hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan 

masukan kepada siswa berupa bantuan masalah, sedangkan sistem saraf otak 

berfungsi untuk menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang 

dihadapi dapat diselidiki, nilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. 

Menurut Arends ( Trianto 2009:92),” pengajaran berdasarkan masalah 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran  dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang auntentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 
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mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih 

tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. 

2.5 Pembelajaran IPA 

2.5.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Secara umum menurut Jodian dan Asrial dalam  buku model pembelajaran 

sains (2010:152)  
“Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 

saja tetapi saja juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjdi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta pengembangn lebih lanjut dalam 

menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari. Prosese pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidika IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang tentang alam sekitar”. 

Jodian dan Asrial, (2010:152) 

 

IPA meliputi bidang kajian fisika, bumi antariksa, biologi, dan kimia yang 

sebenarnya sangat berperan dalam membantu pesrta didik untuk memahami 

fenomena alam. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan pengetahuan yang telah diuji 

kebenaran melalui metode ilmiah, dengan ciri: objektif, metodik, sistematis, 

universal, dan tentatif. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu pokok bahasanya 

adalah alam dan segala isinya. 

2.6 Materi  Pembelajaran Energi 

2.6.1 Energi Panas  

1. Sumber Energi Panas 

Panas dapat terjadi karena adanya sumber energi panas. Sumber energi 

panas yang terbesar adalah matahari. Sumber energi panas lainnya adalah api, 

listrik dan gesekan benda. 

a. Matahari  

Sumber energi panas utama dibumi adalah matahari. Mataharilah yang 

menghangatkan bumi. Tanpa matahari bumi akan menjadi gelap gulita tidak 

mungkin ada kehidupan. Bentuk matahari bulat seperti bumi. Matahari merupakan 

benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Matahari memiliki suhu yang sangat 

tinggi. Menurut para ahli, suhu pada permukaan matahari mencapai 6000 C , 

sedangkan suhu bagian dalamnya mencapai 16 juta C. 

2.7 Teori yang Mendukung 

Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori belajar Vigotsky 

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan 

pengalaman baru dan menantang serta ketika mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan pemahaman, individu 

berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah 

dimilikinya kemudian membangun pengertian baru. Teori Vigotsky Huda m. 

(2016:40) Mendifinisikan jarak anatara level perkembanagan aktual yang 

ditentukan oleh perkembanagan individu memecahkan masalah secara mandiri 

dan level perkembangan yang ditentukan oleh kemampuan individu memecahkan 
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suatu masalah dengan bantuan orang lain yang lebih dewasa atau  dengan 

berkolaborasi dengan pasangan. 

2.8 Penelitian Relevan 

“Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Problem Based Learning Siswa Kelas V Sd Negeri 5 Kutosari Oleh Rizka 

Vitasari keaktifan belajar pada Pelaksanaan tindakan pada siklus I, penerapan 

model Problem Based Learning belum berhasil karena pada kegiatan guru hanya 

mencapai 71,8%, sedangkan kegiatan siswa hanya mencapai 62,5%. Begitu juga 

dengan peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa belum berhasil 

karena pada keaktifan siswa hanya mencapai 61,2% dan pada hasil hanya 

mencapai 54,2%. 

Penelitian dilakukan oleh Yanti (2014) Meningkatkan Keaktifan 

Pembelajaran IPS Materi Lingkungan Alam Dan Buatan melalui metode Problem 

Based Instruction (PBI) pada siswa kelas III SDN 3 Grobogan semester I tahun 

pelajaran 2013/2014.  siklus 1 keaktifan siswa 65,1%, sedangkan pada siklus 2 

keaktifan siswa meningkat menjadi 75,3%. Jadi dari prasiklus ke siklus 1 

meningkat 8, kemudian meningkat 17 pada siklus 2. Kesimpulan bahwa melalui 

metode pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dapat meningkatkan 

keaktifan dalam pembelajaran IPS materi lingkungan alam dan buatan pada siswa 

di kelas III semester 1 SDN 3 Grobogan tahun pelajaran 2013/2014. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek  Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 95/1 Desa Olak. Jumlah 

siswa dikelas yaitu 17 siswa yang terdiri dari 11 siswa perempuan 6 siswa laki-

laki. 

3.2 Tempat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan di SD Negeri 95/1 Desa Olak pada 

semester genap tahun pembelajaran 2016/2017  

3.3 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester II Tahun Ajaran 2016/2017. 

3.4  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Peneliti melakukan penelitian dengan berkalaborasi bersama guru 

kelas. Peneliti  yang melaksanakan pembelajaran, dan peneliti mengumpulkan 

data dan dibantu oleh satu orang observer dari rekan mahasiswa untuk mengamati 

guru . Metode yang digunakan dalam mengolah data dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

 Penelitian ini memiliki beberapa tahap, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, evaluasi, dan refleksi. 

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa siklus. Siklus akan dihentikan 

apabila siswa sudah mengalami peningkatan pada keaktifan belajar kelompok , 



 

 
 

atau dalam  kata  lain data sudah menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem 

Based Instruction  (PBI) dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, siklus 

direncanakan akan dilakukan sebanyak 2 siklus apabila data sudah memenuhi kriteria 

keberhasilan maka siklus akan dihentikan apabila data yang diperoleh selama 2 siklus 

masih kurang maka siklus akan ditambahkan sampai data sudah memenuhi kriteria 

keberhasilan. 

  

3.5 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, evaluasi, dan refleksi. 

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa siklus. Siklus akan dihentikan 

apabila siswa sudah mengalami peningkatan pada keaktifan belajar kelompok, atau 

dalam kata lain data sudah menunujukkan bahwa model Problem Based Instruction 

dapat meningkatakan kemandirian belajar siswa, siklus direncanakan akan dilakukan 

sebanyak 2 siklus apabila data yang diperoleh selama 2 siklus masih kurang maka 

siklus akan ditambah sampai data sudah  memenuhi kriteria keberhasilan. Model 

penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah model Kemis dan Mc. Taggart 

(Aries dan Haryono, 2012:125). 

 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data dan Sumber Data 

Menurut Arikunto (2013:172) “sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh”. Dalam penelitian ini data diambil dari observasi dengan sumber 

data yaitu siswa kelas IV SDN 95/1 Desa Olak dan juga wali kelas. Selain itu karena 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara maka sumber datanya yaitu responden. 

3.7   Analisis Data  
Penelitian ini melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut! 

1. Observasi Keaktifan Belajar Kelompok 

Peneliti melakukan observasi keaktifan belajar kelompok dengan 

menggunakan rumus Aries dan Haryono (2012:95) nilai kemandirian setiap siswa:  
∑ Skor Tiap Siswa 

=          X 100 % 

∑ Skor Maksimal  
           Setelah menghitung kemampuan individu, langkah selanjutnya yaitu 

menghitung kriteria ketuntasan  kelas persentasi kebeerhasilan kemandirian belajar 

siswa dengan rumus yang diadopsi dari persentase keaktifan belajar kelompok 

menurut Aries dan Haryono (2012:95): 

a. Persentase keaktifan belajar kelompok secara klasikal  

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠  
 x 100% 

b. Persentase keberhasilan keaktifan belajar kelompok belajar siswa  

2. Keterlaksanaan RPP 
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Penilaian pada observasi guru didasarkan langkah-langkah  dari model 

pembelajaran koopertaif tipe Problem Based Instruction (PBI) itu sendiri. Untuk 

menghitung persentasi keberhasilan tindakan tersebut dapat menggunakan rumus 

menurut Aries dan Haryono (2012:95). 

Persentasi keberhasilan: 

     ∑ Skor yang dicapai 

=              X 100 % 

      ∑ Skor maksimal 

 

  

2.8 Kriteria Keberhasilan 

Untuk menafsirkan dan menyimpulkan kemandirian penelitian ditentukan 

kriteria keberhasilan. Penelitian dinyatakan berkeaktifan  jika karakter keaktifan 

belajar kelompok  dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning SDN 95/1 Desa Olak. Kriteria ketuntasan individu minimal adalah  pada 

skla 65 atau berkualifikasi “cukup ” dengan point tertinggi 100. Kriteria itu berlaku 

pada aspek pembelajaran, yang meliputi keaktifan dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini dianggap berkeaktifan apabila jumlah siswa tuntas mencapai 65% dari 

jumlah seluruh siswa. 

2.9 Matriks  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat matriks metode penelitian. Berikut 

merupakan matriks metode penelitian: 

Nama peneliti : Vezi Istiqomi 

Judul  :“Meningkatkan Keaktifan  Belajar Kelompok  Siswa melalui Model 

Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) Mata Pelajaran IPA 

di Kelas IV  SD Negeri 95/1 Desa Olak” 
Tabel 3.9 Matriks Penelitian 

Rumusan 

masalah 

Variabel 

yang 

diamati 

Definisi 

operasional 

variabel 

Instrumen Sumber 

data 

Cara 

pengumpu

lan data 

Analisis 

“Bagaima

na 

Bagaiman

a 

Meningka

tkan 

Keaktifan 

Belajar 

Kelompok  

melalui 

Model 

Pembelaja

ran 

Problem 

Based 

Instructio

n (PBI) 

Variabel A : 

Keaktifan 

Belajar 

Kelompok 

Variabel B : 

Model 

Pembelajara

n Problem 

Based 

Instruction 

(PBI) 

a. Keaktifan 

Belajar 

Kelompok 

b. 

ModePembel

ajaran 

Problem 

Based 

Instruction 

(PBI)Menuru

t Arends 

(dalam 

Trianto 

2009:92),” 

pengajaran 

berdasarkan 

masalah 

Lembar 

observasi  

 

Siswa 

kelas 

IV 

SDN 

95/I 

Desa 

Olak 

dan 

Guru 

kolabor

ator 

Observasi  Kuantitatif 

dan 

kualitatif 

deskriptif 
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Mata 

Pelajaran 

IPA di 

Kelas IV  

SD 

Negeri 

95/1 Desa 

Olak?”. 

merupakan 

suatu 

pendekatan 

pembelajaran  

dimana siswa 

mengerjakan 

permasalaha

n yang 

auntentik 

dengan 

maksud 

untuk 

menyusun 

pengetahuan 

mereka 

sendiri, 

mengembang

kan inkuiri 

dan 

krampilan 

berpikir 

tingkat lebih 

tinggi, 

mengembang

kan 

kemandirian, 

dan percaya 

diri. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada tanggal 13 Januari 2017, peneliti memberikan surat izin penelitian 

kepada ibu Lena Yespita, S.Pd  selaku kepala SD Negeri 95/1 Desa Olak sekaligus 

konsultasi dengan ibu Zusminarni selaku guru kelas IV. Dalam pertemuan tersebut, 

peneliti menyampaikan tujuan untuk melaksanakan penelitian di kelas IV  mengenai 

peningkatan keaktifan belajar kelompok sekaligus menanyakan jadwal pelajaran 

sebagai jadwal penelitian. Pembelajaran IPA dijadwalkan hari Senin dan Sabtu 

4.2 Pembahasan Temuan Hasil Tindakan 

 Dari kegiatan pembelajaran menggunakan model PBI untuk meningkatkan 

keaktifan belajar kelompok siswa yang dilakukan selama 2 siklus, diperoleh beberpa 

temuan hasil tindakan sebagai berikut: 

1. Penerapan model PBI untuk meningkatak keaktifan belajar kelompok siswa . 

Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa penggunaan model PBI dalam 

meningkatkan keaktifan belajar kelompok siswa berjalan dengan baik meskipun tidak 

terdapat dipungkiri terjadi kendala-kendala dalam proses pembelajaran sedang 
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berlangsung. Akan tetapi segala kendala yang ada dapat diperbaiki pada setiap 

siklusnya dan akhirnya bisa mencapai kriteria keberhasilan yang diinginkan. 

Dalam model PBI ini guru harus bisa memastikan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan model pbi bisa berjalan dengan baik. Pada siklus 

I penggunaan model PBI berkelompok namun guru menjelaskan terlebih dahulu 

materi tentang energi panas kemudian siswa mengerjakan LKK yang diberikan guru 

dan alat dan bahan untuk melakukan pemecahan masalah dan hasilnya kurang 

maksimal. Kemudian pada pertemuan kedua siswa diminta untuk mengerjakan LKK 

guru membagikan setiap kelompok 1 LKK, namun banyak siswa didalam kelompok 

masih kurang terliaht aktif dalam mengerjakan tugas kelompok hanya 2 kelompok 

saja yang terlihat aktif dan bekerja sama dalam kelompok. dengan penggunaan model 

PBI ini keaktifan belajar kelompok siswa mulai terlihat meskipun tidak maksimal 

dibuktikan dengan antusias siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. Akan 

tetapi kegaduhan/keributan tidak bisa dihindarkan sehingga perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. 

Pada Siklus II  penggunaan model PBI dilakuakn secara kelompok tentunya 

dengan pantauan dari guru dan penjelasan terlbih dahulu. Hal itu  dikarenakan untuk 

menghindari kegaduhan saat belajar secara kelmpok. Terlihat bahwa siswa pada 

siklus II  mengalami peningkatan bahwa setiap kelompok sudah terlihat aktif dalam 

diskusi kelompok.  beberapa siswa  dalam kelompok sudah fokus mngerjakan 

percobaan pada kelomponya masing-masing, kemudian siswa juga salin bekerja sama 

memberikan pendapt masing-masing di dalam kelompok, dan setiap kelompok saling 

memberikan dukungan pada kelompoknya apabila pada saat menyampaikan hasil 

diskusi disepan teman kelompok lain. siswa juga lebih tertarik untuk mengerjakan 

percobaan dalam kelompok. Yang perlu dilakukan guru adalah harus bisa 

mengkondisikan kelas pada saat proses beljar mengajar berlangsung.  

Pada siklus II proses pembeljaran dengan menggunakan model PBI untuk 

meningkatkan keaktifan belajar kelompok siswa   berhasil mencapai kriteria 

keberhasilan  yang diinginkan. 

2. peningkatan keaktifan belajar kelompok dengan model PBI 

Bersdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini 

dapat diketahui peningkatan keaktifan belajar kelompok siswa, adapun hasil analisi 

data tersebut  adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan keaktifan belajar kelompok siswa 

Keaktifan belajar kelompok siswa meningkat setelah menggunakan model 

PBI hal ini ditunjukkan dari hasil lembar pengamatan dan penilaian yang mengalami 

peningkatan disetiap siklusnya yang didasari pada indikator-indikator pengamatan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penereapan model PBI memiliki dampak 

positif dalam meningkatakan keaktifan belajar kelompok siswa. Hal ini dapat dilihat 
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dari  peningkatan setriap siklus, yang mana pada siklus I  pertemuan pertama 

persentase yang didapat 52,0%- 56,22% meningkat dipertemuan kedua menjadi 

63,52%-66,62%  dan dilanjutkan disiklus II pertemuan pertama persentase yang 

didapat 80,25%- 83,4% dan pertemuan kedua persentase yang didapat 85,22%- 

89,0%. Dengan adanya peningkatan  pada persentase keaktiafan belajar kelompok 

siswa hingga mencapai kriteria keberhasilan 80%b sehingga proses peningkatan 

keaktifan belajar kelompok  dalam pembelajaran IPA materi energi dengan 

menggunakan model PBI dinyatan telah berhasil. 

b. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran 

Aktivias guru yang dinilai  dari penelitian ini adalah bagaimana cara 

menerpakan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model PBI  dari 

hasil analisis bahwa  perbaiakan  disetiap siklus membuat aktivitas guru di setiap 

siklus mengalami peningkatamn juga. dimana pada siklus 1 persentase aktivitas guru 

dalam mengelola pembeljaran sebesar. Kemudian mengalami peningkatan. 

 

BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, yaitu 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) untuk meningktakan keaktifan 

belajar kelompok siswa dalam pembelajaran IPA materi energi di kelas IV SD Negeri 

95/1 Desa Olak maka dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar kelompok sudah 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan analisiss pada siklus I 

diperoleh presentasi keberhasilan kelasnya adalah 66,62%  %  dan siklus ke II 

hasilnya meningkat dimana dari hasil observasi dan analisis pada siklus II diperoleh 

keberhasilan kelas yaitu 89,0%  dengan kategori sangat  baik. Pada siklus ke II 

penelitian ini berhasil meningkatkan keaktifan belajar kelompok siswa dimana telah 

memenuhi atau mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Dari hasil 

penelitian tersebut maka terbukti  dengan menerapkan model PBI dapat 

meningkatkan keaktifan belajar kelompok kelas IV SD Negeri 95/1 Desa Olak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebanyak 2 siklus dalam 

meningkatkan keaktifan belajar kelompok . dan dimana selama penelitian dilakukan 

di lapangan maka dengan ini peneliti menyarankan.  

1. Agar lebih maksimal dalam menerapkan model PBI. 

2. Untuk mengetahui keektifan model PBI.Pembelajaran dengan 

menggunakan model PBI tidak hanya  dilakukan dipembelajaran IPA saja 

tetapi pada pembelajaran yang lain juga bisa digunakan. 
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3. Bagi siswa diharapkan agar dapat aktif dalam belajar kelompok  yang 

lebih tinggi dan dapat berpartisifasi secara aktif dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model PBI.  

4. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan kiranya perlu untuk meneliti 

faktor lain yang mempengaruhi tingkat keaktifan belajar kelompok. 
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