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ABSTRAK 

Asna, F, Y. 2018. Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dengan memnggunakan 

model pembelajaran project based learning (PJBL) Pada Tema 

Pahlawanku Di Kelas IV C Sd Negeri 55/1 Sridadi. Skripsi, Jurusan Ilmu 

Pendidikan, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Drs. Arsil, M.Pd, 

(II) Agung Rimba Kurniawan, S.Pd, M.Pd. 

Penelitian ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa rendahnya aktivitas 

belajar siswa yang terjadi di dalam kelas saat proses pembelajaran pada siswa kelas 

IV C SD Negeri 55/1 Sridadi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 

siswa kelas IV C SD Negeri 55/1 Sridadi, pada saat proses pembelajaran berlangsung 

siswa yang kurang menyimak guru saat menjelaskan materi di dalam proses 

pembelajaran, siswa agak malas untuk berfikir mencari jawaban, siswa kurang serius 

ketika guru melakukan eksperimen atau percobaan, tidak serius dalam 

menyimpulkan pembelajaran  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran project based learning (PJBL) pada tema 

pahlawanku di kelas IV C Sd Negeri 55/1 Sridadi. 

Metode penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran project based 

learning (PJBL) menekankan pada aktivitas–aktivitas siswa untuk menghasilkan 

produk dan menggunakan proyek/kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan model pembelajaran project based 

learning (PJBL) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Berdasarkan lembar 

observasi aktivitas belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan dengan rata-rata 

61,87% pada siklus I dan 76,87% pada siklus II.  

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar siswa kelas IV C Sd Negeri 55/1 Sridadi dapat meningkatkan setelah 

menggunakan model pembelajaran project based learning (PJBL).  

Kata Kunci: Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL), Aktivitas belajar  

siswa 
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PENDAHULUAN 

Belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku atau melakukan sesuatu 

kegiatan. tanpa aktivitas atau kegiatan maka siswa akan menjadi kaku dalam belajar, 

dan guru sebaiknya menyediakan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri 

atau melakukan aktivitas sendiri, sehingga suatu proses pembelajaran akan lebih 

efektif.aktivitas merupakan prinsip yang penting di dalam interaksi belajar-mengajar. 

Dalam proses  pembelajaran yang lebih banyak melakukan aktivitas yaitu siswa, 

sedangkan guru memberikan bimbingan dalam kegiatan yang akan di lakukan oleh 

siswa.  

Secara umum proses pembelajaran tergantung pada kondosi sekolahnya, baik 

model pembelajaran maupun media pembelajaran. Pada saat melakukan observasi di 

SDN 55/1 SRIDADI di kelas IV C dengan jumlah siswa 20 orang. Peneliti kolaborasi 

dengan guru bahwa masalah yang ditemukan yaitu siswa yang kurang menyimak 

guru saat menjelaskan materi di dalam proses pembelajaran. Selain itu juga terdapat 

siswa yang ketika proses pembelajaran berlangsung siswa agak malas untuk berfikir 

mencari jawaban dari masalah yang diberikan guru. Sehingga siswa kurang serius 

ketika guru melakukan eksperimen atau percobaan dengan menggunakan media yang 

disiapkan guru. Peneliti juga menemukan bahwa siswa tidak serius dalam 

menyimpulkan pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan kurangnya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. Maka dari itu masalah tersebut akan melemahkan proses 

pembelajaran, sehingga aktivitas belajar siswa rendah. 

Berdasarkan masalah yang ditemukan diatas, untuk meningkatkan Aktivitas 

belajar siswa perlunya model-model pembelajaran, salah satunya adalah project 

based learning. Pembelajaran berbasis proyek dapat didefinisikan sebagai sebuah 

pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa dalam 

merancang, membuat dan menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan dunia 

nyata. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Sehingga dirasa 

pembelajaran berbasis proyek dipandang tepat untuk kemajuan pendidikan teknologi. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti ingin mengadakan penelitian 

tentang “Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran project based learning (PJBL) pada Tema Pahlawanku di Kelas 

IV C SDN 55 Sridadi”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Aktivitas Belajar 

Aktivitas adalah belajar, tidak ada belajar tanpa aktivitas. Belajar merupakan 

permasalahan yang umum dibincangkan di dunia pendidikan. Belajar sangat penting 

bagi manusia, karena belajar sebagai aktivitas yang sering di lakukan oleh siswa, 

melalui aktivitas belajar siswa dapat mengubah tingkah lakunya karena siswa akan 

memperoleh pengetahuan yang layak diketahui. Menurut Irham & Wiyani 

(2013:116) “Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam bentuk 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan menetap disebabkan adanya 

interaksi individu dengan lingkungan belajarnya”. 
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Teori Aktivitas Belajar  
Teori yang mendasari aktivitas belajar siswa yaitu teori belajar Behavioristik. 

Menurut Soekamto (dalam Suwardi & Daryanto, 2017:83) “Teori belajar 

behavioristik yaitu manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian di dalam 

lingkungannya, yang akan memberikan pengalaman-pengalaman tertentu 

kepadanya”. 

 

Indikator Aktivitas 

Indikator aktivitas belajar berdasarkan masalah aktivitas belajar siswa yang 

terdapat di kelas IVC, yaitu: Menyimak, Berfikir, Melakukan eksperimen atau 

percobaan, Menyimpulkan 

Model Pembelajaran Project Berbasis Learning (PJBL) 

Model pembelajaran Project Berbasis Learning (PJBL) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut 

Kosasih (2014:96) pembelajaran berbasis proyek (project based learning) adalah 

model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai tujuannya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Menurut Daryanto (2014:24) Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang 

cara yang dianggap terbaik dalam mengatasi masalah. Hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran project based 

learning (PJBL) pada tema pahlawaku di kelas IV C dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 55/1 Sridadi Kecamatan Muara 

Bulian Kabupaten Batanghari. Waktu penelitian akan di laksanakan pada semester 

ganjil. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV C SD Negeri 55/1 Sridadi yang 

berjumlah 20 orang. Alasan pemilihan kelas IV C dikarenakan peneliti menemukan 

permasalahan dalam aktivitas belajar siswa rendah. 

 

Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Data dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif, berupa laporan hasil observasi yang diperoleh dari lembar 

observasi disetiap siklus pembelajaran yang bersumber dari guru dan siswa. 

Data kautitatif, berupa hasil observasi dengan menggunakan rumus. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data 

diperoleh langsung dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas 

IV C SD Negeri 55/1 Sridadi, untuk mengetahui kondisi aktivitas belajar 

siswa. 
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Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat 

menentukan dalam penelitian tindakan kelas. Menurut Sanjaya (2013:155) 

“Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

tindakan atau mengumpulkan informasi tentang berbagai 

kelemahan/kekurangan tindakan yang telah dilakukan”. 

2. Dokumentasi 

Dokumetasi adalah teknik dokumen data dalam mengumpulkan data 

dalam bentuk rencana Pelaksanaan Pembelajaran, silabus, dan foto-foto 

penelitian. 

 

Teknik Uji Validitas Data 

Uji Validitas data dapat dilakukan dengan triangulasi. uji validitas data untuk 

penelitian ini menggunakan triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian ini. Analisis 

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.  

 

Indikator Kinerja Penelitian 

Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan dari  kegiatan Penelitian Tindakan Kelas dalam meningkatkan atau 

memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Indikator kinerja haru realistik dan 

dapat diukur (jelas cara mengukurnya).  

 

Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti meggunakan model alur penelitian tindakan kelas 

dari Kemmis dan Mc.Taggart, yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus 

berikutnya.  

 

HASIL TINDAKAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pratindakan 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 55/1 Sridadi, lebih tepatnya di kelas IV C 

yang terdiri dari 20 siswa. Sebelum dilukan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

kolaborasi dengan guru bahwa masalah yang ditemukan yaitu siswa yang kurang 

menyimak guru saat menjelaskan materi di dalam proses pembelajaran. Selain itu 

juga terdapat siswa yang ketika proses pembelajaran berlangsung siswa agak malas 

untuk berfikir mencari jawaban dari masalah yang diberikan guru. Sehingga siswa 

kurang serius ketika guru melakukan eksperimen atau percobaan dengan 

menggunakan media yang disiapkan guru. Peneliti juga menemukan bahwa siswa 

tidak serius dalam menyimpulka pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan kurangnya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu masalah tersebut akan 

melemahkan proses pembelajaran, sehingga aktivitas belajar siswa rendah. 
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Hasil Tindakan Tiap Siklus  

Dari pengumpulan data sampai dengan hasil pengamatan pada peneliti 

mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama dan kedua 

mengalami peningkatan sebanyak 7%. Pada siklus I nilai rata-rata meningkat tetapi 

belum memenuhi kriteria keberhasilan penelitian sebesar 70 %. Rata-rata siswa yang 

mencapai nilai KKM masih 61,87% sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

Hasil pengamatan pada siklus II menunjukkan bahwa tindakan pada siklus II 

sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. Terjadi peningkatan dengan rata-rata 

76,87%. Hasil yang diperoleh pada siklus II sudah memenuhi kriteria keberhasilan 

penelitian sehingga penelitian tindakan kelas ini diakhiri dan tidak perlu dilanjutkan 

ke siklus berikutnya. 

Hasil Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Tahapan Rata-rata Peningkatan 

1. Siklus I 61,87% - 

2. Siklus II 76,87% 15% 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dari siklus I sampai siklus II terjadi peningkatan 

pada aktivitas belajar siswa yang dengan menggunakan model pembelajaran project 

based learning (PJBL) pada tema pahlawanku di kelas IV C SD Negeri 55/I Sridadi. 

Untuk  meningkatkan aktivitas belajar siswa, guru mengikuti langkah-langkah model 

pembelajaran project based learning (PJBL) yang diterapkan pada peneitian ini. 

Adapun cara-cara meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

langkah-langkah model pembelajaran project based learning (PJBL) yaitu: 

a. Guru menenntukan proyek yang akan di buat oleh siswa yaitu tentang cahaya 

dan cermin, membuat kaca pembesar, membuat garis sejajar dan tidak sejajar 

dari kertas bekas. 

b. Setelah menentukan proyek, guru merancang langkah-langkah penyelesaian 

proyek dengan melihat petunjuk di buku siswa, siswa memperhatikan dan 

menyimak secara seksama ketika guru menjelaskan jawaban. 

c. Kemudian guru menyusun jadwal penyusunan proyek yaitu menentukan 

waktu untuk melakukan percobaan proyek,  

d. Siswa melakukan eksperimen atau percobaan dan sambil berfikir untuk 

menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru tentang (cahaya 

dan cermin diluar kelas, membuat garis sejajar dan garis berpotongan,dan  

membuat lup atau kaca pembesar). Siswa menyimak dan mengikuti petunjuk 

yang ada dibuku siswa. 

e. Setelah melakukan eksperimen atau percobaan, siswa menyampaikan hasil 

kegiatan dan mempresentasikan/publikasi hasil proyek di depan kelas. 

f. Siswa menyimpulkan hasil pekerjaan yang telah disusun secara berkelompok, 

guru mengevaluasi proses dan hasil proyek siswa. 
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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran project based learning (PJBL) dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa pada tema pahlawanku di kelas IV C SD Negeri 55/1 Sridadi dengan 

Guru menentukan proyek untuk di buat oleh siswa, guru merancang langkah-langkah 

penyelesaian proyek, kemudian siswa memperhatikan dan menyimak secara seksama 

ketika guru menjelaskan jawaban, guru menyusun jadwal penyusunan proyek yaitu 

menentukan waktu untuk melakukan percobaan proyek, siswa melakukan 

eksperimen atau percobaan dan siswa sambil berfikir untuk menyelesaikan proyek 

dengan fasilitasi dan monitoring guru, siswa menyampaikan hasil kegiatan dan 

mempresentasikan/publikasi hasil proyek di depan kelas, Siswa menyimpulkan hasil 

pekerjaan yang telah disusun secara berkelompok, guru mengevaluasi proses dan 

hasil proyek siswa. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I dengan rata-rata 61,87% dengan 

jumlah siswa yang tuntas 9 orang, pada siklus II terjadi peningkatan 15% dengan 

rata-rata mencapai 76,87% dengan jumlah siswa yang tuntas 17 orang. Dengan 

demikian penelitian ini telah memenuhi kriteria keberhasilan penilaian yang telah 

ditetapkan yaitu telah mencapai 70 %. 

Implikasi 

Kesimpulan memberikan implikasi bahwa pada tema pahlawanku dengan 

menggunakan model pembelajaran project based learning (PJBL) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 55/1 Sridadi, maka dalam 

pembelajaran guru dianjurkan menggunakan model pembelajaran project based 

learning (PJBL) dengan baik dan benar. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah hendaknya mendukung penerapan model 

pembelajaran project based learning (PJBL) dan dapat dikembangkan lebih 

lanjut agar aktivitas belajar siswa meningkat. 

2. Bagi Guru 

Guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran project based 

learning (PJBL) agar siswa dapat berlatih menggunakan proyek/kegiatan 

sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan 

dan keterampilan.  

3. Bagi siswa 

Siswa diharapkan agar memiliki tingkat kemampuan mencapai 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran 

seperti biasanya. 
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