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Abstract 

This  research is based on dissatisfying result of the SAINS subject of the class V of 

elementary SDN 044 Duri Timur. Caused by the lack of understanding and mastering 

toward the lesson. The subject in this research are 40 student of the class V. the 

action taken by the writer is the application of problems- based teaching model. The 

aim of this research is to increase the study result of the class v of elementary  SDN 

044 Duri Timur. The reflectoin teacher result in cycle I with average  68,75%  with 

sufficient category and cycle II with average 87,5% with good category. The 

reflectoin student  result in cycle I with average 68,75% with sufficient category and 

cycle II with average 89,58% with good category. From the study result , the 

beginning average is 63,87 which increase into 73,87 in the post test I, with 

additional 9,5 point. Then the average score of the post test I which is 73,87 becomes  

81,62 with additional 7,75 point, so the total improvement of the beginning score 

from post test I and from post tes I to post test II is 16,62 point. From the study result 

of the student in cycle I, it is shown that from  40 student only 27 student could pass 

the standard score (KKM) (67,5%) and in cycle II get improvement become 33 

student (82,5%).  It can be conclude that the application of problems- based teaching 

model can improve the study result of SAins Subject of the class V of elementary SDN 

044 Duri Timur 
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PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu ilmu dasar yang 

mempunyai pengaruh penting yang sangat berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya fakta-fakta, konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 
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IPA juga merupakan ilmu pengetahuan bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di kelas V 

SDN 044 Duri Timur, ternyata hasil belajar IPA dikategorikan masih rendah, hal ini 

dapat dilihat dari hasil tes belajar pada semester genap TP 2011/2012, belum 

mencapai KKM. Penetapan KKM  yang ditentukan oleh sekolah adalah 65 pada 

semester genap. Jumlah siswa kelas V SD Negeri 044 Duri Timur kecamatan Mandau 

adalah 40 orang siswa dengan rata-rata nilai 63,87. Siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 18 siswa atau 45%. Sedangkan yang tidak mencapai KKM sebanyak 22 

siswa atau 55%. Masalah yang terjadi adalah rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 

V SD Negeri 044 Duri Timur Kecamatan Mandau dikarenakan model yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran IPA kurang tepat karena mengingat 

karekteristik pembelajaran IPA adalah pengalaman nyata dan penemuan. 

Untuk mengatasi  rendahnya hasil belajar IPA , maka peneliti mencari solusi 

lain untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa dengan  menerapkan Model 

Pengajaran Berdasarkan Masalah (PBI) yang merupakan pendekatan yang efektif 

untuk pengajaran proses berfikir tingkat tinggi, membantu siswa untuk memproses 

informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka 

sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya (Ratumanan dalam Trianto, 2009:92). 

Dengan model pengajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

memberikan kebebasan berfikir kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses 

belajarnya siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari 

berbagai segi dalam mencari pemecahan.  

Berdasarkan Latar belakang Masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah  

Model Pengajaran Berdasarkan Masalah  Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 044 Duri Timur kecamatan Mandau”. Tujuan 

Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

044 Duri Timur melalui Penerapan Model Pengajaran Berdasarkan Masalah. Manfaat 

yang diharapkan dari penelitian yaitu bagi siswa meningkatkan hasil belajar IPA, dapat , 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPA, meningkatkan 

aktivitas  siswa dalam proses belajar mengajar. Bagi Guru yaitu dapat dijadikan salah 

satu alternatif model pembelajaran, meningkatkan kemampuan guru untuk membina 

proses pembelajaran dengan siswa, dapat menciptakan suasana yang baik dan dapat 

membangkitkan minat belajar anak, sebagai petunjuk bagi guru dalam memilih model 

pembelajaran. Bagi Sekolah yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya pelajaran IPA, dapat  

meningkatkan mutu pelajaran di sekolah sehingga tercapainya tujuan pendidikan 

nasional, dapat memperbaiki proses pembelajaran. Bagi Peneliti yaitu dapat 

menambah wawasan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi pada dunia 

pendidikan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan dikelas V SDN 044 Duri Timur kecamatan 

Mandau. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Apri – 27 April dan Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 044 Duri Timur kecamatan Mandau Tahun 

Ajaran  2011/2012 dengan jumlah murid 40 orang. Bentuk penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dengan untuk memperbaiki 

berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu, dengan tujuan utama  

untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi didalam kelas (Arikunto,  

2008:60). Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus dan dalam empat tahap, yaitu 

Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran 

seperti: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar kerja siswa, lembar 

observasi. 

Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari perencanaan yang telah 

dibuat. Pelaksanaan pogram pembelajaran, pengambilan atau pengumpulan data, hasil  

observasi dan hasil tes. Pelaksanaan tindakan merupakan pelaksanaan model atau 

metode yang digunakan. 

Observasi  

Observasi yang dilakukan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan tindakan 

yang dilakukan oleh guru kelas atau guru lain yang bekerja sama dalam penelitian ini 

dengan menggunakan lembar observasi. 

Refleksi  

 Merupakan penguraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan 

dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan, serta criteria dan rencana 

tindakan pada siklus berikutnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru kelas V sebagai kelas yang akan di teliti 

oleh penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lengkap dan informasi 

penguat dalam penelitian ini. 

Observasi 

Observasi digunakan sebagai alat evaluasi untuk memakai kegiatan-kegiatan 

belajar yang bersifat keterampilan atau aspek psikomotor. 

Tes 

Tes dilakukan dengan memberikan ulangan harian yang diberikan kepada 

siswa berdasarkan materi pelajaran yang telah dipelajari untuk mengukur hasil belajar 

siswa setelah pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan Model 

Pengajaran Berdasarkan Masalah. 

Dokumentasi 

Dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari catatan atau data yang 

dikumpulkan guru atau sekolah yang bersangkuta 
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Teknik Analisis Data                                                    

 Pengelolahan data ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Tujuan dari 

analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah 

menerapkan pengajaran berdasarkan masalah. Analisis data dilakukan dengan melihat 

aktifitas siswa, hasil belajar siswa dan ketuntasan belajar siswa. Skor tes hasil belajar 

diperolehdianalisis dengan:                                                                          

Hasil belajar 

Untuk menentukan hasil belajar siswa dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut: 

S = X100 ( Purwanto, 2006:112) 

 

Keterangan 

S = nilai yang diharapkan 

R = Jumlah Skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N = skor Maksimum dari tes tersebut 

Tabel 1 

Kriteria Hasil Belajar Siswa 

% Interval Kategori 

80 – 100 

70 – 79 

65 – 69 

50 – 64 

0 – 49 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

Sumber: KTSP (Yuliati, 2011:27) 

 

Ketuntasan individu 

Ketuntasan belajar siswa secara individu dapat dinyatakan apabila hasil 

belajar siswa secara (individu) lebih besar atau sama dengan nilai KKm yang 

telah ditetapkan, maka siswa tersebut dikatakan tuntas, sedangkan jika hasil 

belajar siswa secara individu lebih kecil dari KKM yang telah ditetapkan 

maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas. 

Ketuntasan klasikal 

Ketuntasan klasikal tercapai apabila 75%  dari seluruh siswa memperoleh 

nilai 65 maka kelas itu dikatakan tuntas. Adapun rumus yang dipergunakan 

untuk menentukan ketuntasan klasikal adalah sebagai berikut: 

PK =         Purwanto (dalam Alpusari, dkk, 2011:82) 

Keterangan  

PK          = Ketuntasan Klasikal 

N             = jumlah siswa yang tuntas 

ST       = jumlah siswa seluruhnya 
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Analisis data aktivitas guru dan siswa 

Aktivitas guru dan siswa selama kegiatan belajar mengajar ditentukan pada 

observasi dengan rumus: 

NR =           

Keterangan 

SM =  skor maksimal yang didapat dari aktivitas guru dan siswa 

JS = Jumlah skor aktivitas yang dilakukan 

NR = angka persentase 

Tabel 2 

Aktivitas guru dan siswa 

% Interval  Kategori 

80-100    Baik sekali 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

0-50 Kurang 

Sumber : (Ridwan dalam Yuliati, 2011:27) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Tindakan 

Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan, peneliti telah merancang perangkat pembelajaran dan 

instrument pengumpulan data. Perangkat pembelajaran terdiri dari bahan ajar  berupa 

silabus (Lampiran 1a dan 1b ), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 4 

kali pertemuan (Lampiran 2a, 2b, 2c ,2d), yang sesuai dengan silabus, Lembaran 

Kerja Siswa (LKS)  untuk 4 kali pertemuan (Lampiran 3a ,3b, 3c, 3d), lembaran 

Evaluasi untuk 4 kali pertemuan (Lampiran 4a, 4b, 4c, 4d), kisi-kisi soal ulangan 

harian pertama dan kedua (Lampiran 5a dan 5b), soal ulangan harian siklus pertama 

dan kedua (Lampiran 6a dan 6b), lembar observasi aktivitas  guru 4 kali pertemuan 

(Lampiran 7a, 7b, 7c, 7d ), lembar observasi aktivitas siswa untuk 4 kali pertemuan 

(Lampiran 8a, 8b, 8c, 8d ), kriteria penilaian aktivitas guru (Lampiran 10a), kriteria  

penilaian aktivitas siswa dan guru (Lampiran 10b) dan kunci jawaban ulangan harian 

siklus I dan II (Lampiran  17a dan 17b). Sebagai  nilai perbandingan untuk 

mengetahui peningkatan maka peneliti telah menyiapkan skor dasar dari materi 

sebelumnya (Lampiran 12).  Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah 

Lembar Observasi  aktivitas siswa dan guru, Tes hasil belajar IPA, soal ulangan dan 

alternatif  jawaban. Pada tahap ini ditetapkan bahwa kelas yang dilakukan tindakan 

kelas V SD Negeri 044 Duri Timur  yang berjumlah 40 Orang siswa. 

Tahap Pelaksanaan Siklus I 

Pertemuan Pertama ( 2 April 2012 ) 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 2 April selama 2 jam 

pelajaran (2x35 menit), jam pelajaran ke-2 dan ke-3 dengan materi pelajaran cahaya 

merambat lurus. Penyajian materi dilaksanakan oleh peneliti di kelas V dengan 



6 
 

 
 

jumlah siswa 40 orang (hadir semua).Di awal pembelajaran guru meminta siswa 

membaca do’a dan mengabsen kehadiran siswa. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran . Dilanjutkan dengan orientasi siswa pada masalah. 

Pada tahap ini guru mengajukan fenomena atau cerita untuk memunculkan 

masalah yang berhubungan dengan cahaya merambat lurus yang  memotivasi dan 

mengarahkan siswa pada masalah 1. Kemudian guru mengajukan pertanyaan: anak-

anak bagaimanakah arah cahaya pada lampu senter bila di hidupkan? Dari pertanyaan 

tersebut muncul masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian guru 

menuliskan materi pelajaran di papan tulis selanjutnya guru memotivasi siswa dan 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

Tahap selanjutnya guru mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini 

guru menginformasikan secara singkat garis-garis besar materi pembelajaran tentang 

cahaya merambat lurus dan mengorganisasi siswa untuk belajar dengan membagi 

siswa menjadi 8 kelompok dan membagikan LKS 1 (Lampiran  3a) kepada setiap 

kelompok. Lalu siswa diminta untuk melakukan percobaan Selama siswa berkerja 

dalam kelompoknya guru membantu dan membimbing siswa dalam melakukan 

percobaan dalam LKS. Selanjutnya guru membimbing siswa mengumpulkan data 

untuk mendapatkan kesimpulan. 

Pertemuan Kedua (Sabtu, 7 April 2012) 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 7 April selama 2 jam 

pelajaran (2x35 menit), jam pelajaran ke-1 dan ke-2, dengan materi pelajaran cahaya 

menembus benda bening. Penyajian materi dilaksanakan oleh peneliti di kelas V 

dengan jumlah siswa 40 orang (hadir semua). 

Di awal pembelajaran guru meminta siswa membaca do’a dan mengabsen 

kehadiran siswa. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan 

dengan orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini guru mengajukan fenomena atau 

cerita untuk memunculkan masalah yang berhubungan dengan cahaya menembus 

benda bening yang memotivasi dan mengarahkan siswa pada masalah 1. Kemudian 

guru mengajukan pertanyaan: Mengapa kita bisa melihat benda dari dalam ruangan  

dari kaca jendela jika kita berada diluar jendela?dan mengapa pula kita tidak bisa 

melihat benda dari dalam ruangan gelap jika kita berada diluar jendela? Dari 

pertanyaan tersebut munculah masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian 

guru menuliskan materi pelajaran di papan tulis selanjutnya guru memotivasi siswa 

dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

Tahap selanjutnya guru mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini 

guru menginformasikan secara singkat garis-garis besar materi pembelajaran tentang 

cahaya menembus benda bening dan mengorganisasi siswa untuk belajar dengan 

membagi siswa menjadi 8 kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dan 

membagikan LKS 2 (Lampiran  3b) kepada setiap kelompok. Lalu siswa diminta 

melakukan percobaan. Selama siswa berkerja dalam kelompoknya guru membantu 

dan membimbing siswa dalam melakukan percobaan dalam LKS. Selanjutnya guru 

membimbing siswa mengumpulkan data untuk mendapatkan kesimpulan. 
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Pada tahap selanjutnya guru membimbing siswa dalam penyajian hasil kerja 

kelompok dalam bentuk laporan. Kemudian guru meminta masing-masing kelompok 

secara bergantian untuk mempersentasekan hasil kerja kelompoknya dan  kelompok 

lain menanggapinya. Pada akhir pelajaran untuk memantapkan pemahaman siswa  

guru mengadakan evaluasi (lampiran 4b) berupa soal latihan 

Pertemuan Ketiga Senin  (16 April 2012) 
 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 April 2012. Jam 

pelajaran ke-2 dan ke-3 dengan jumlah siswa 40 orang  (hadir semua). Pada 

pertemuan ini guru mengadakan ulangan harian pertama pada siklus I dari kedua 

indikator dengan jumlah 20 soal yang berbentuk objektif. 

Refleksi Siklus I 

Pada siklus pertama pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik, hanya 

saja masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Baik dari cara guru mengajar 

maupun dari aktivitas siswa.  Dalam  menyampaikan tujuan pembelajaran kurang 

jelas dan guru tidak menuliskan materi pembelajaran dipapan tulis, Guru belum 

cukup terampil dalam pengelolaan kelas dan pembagian waktu yang tepat dalam 

kegiatan siswa melakukan penyelidikan sehingga sistem pengelolaan waktu kurang 

sesuai dengan perencanaan, kemudian kurangnya kesabaran guru dalam membimbing 

siswa dalam melakukan penyelidikan dalam kelompok masing-masing. Siswa masih 

kurang aktif dalam proses pembelajaran, siswa masih kurang mengerti dalam 

penyelidikan dan mencari pemecahan masalah yang diberikan karena siswa belum 

terbiasa dengan pengajaran berdasarkan masalah. 

Dari beberapa kelemahan tersebut, upaya perbaikan yang dilakukan pada 

siklus II adalah guru lebih rinci dalam menjelaskan tujuan pembelajaran, guru harus 

menuliskan materi pembelajaran dipapan tulis, guru lebih sabar dalam membimbing 

siswa melakukan penyelidikan dan lebih memperhitungkan waktu yang tepat dalam 

kegiatan siswa sehingga dalam melakukan penyelidikan dan mengerjakan LKS siap 

tepat pada waktunya dan langkah-langkah pembelajaran dapat terlaksana semua. 

Untuk memberikan pengertian kepada siswa akan pentingnya peran serta siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Untuk 

membiasakan siswa dalam pengajaran berdasarkan masalah guru harus lebih 

menekankan pada masalah yang diberikan kepada siswa. 

 

Tahap Pelaksanaan Siklus II 

Pertemuan Pertama Jum’at  ( 20 April 2012) 

 Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 20 April selama 2 

jam pelajaran (2x35 menit), jam pelajaran ke-1 dan ke-2 dengan materi pelajaran 

pemantulan cahaya. Penyajian materi dilaksanakan oleh peneliti di kelas V dengan 

jumlah siswa 40 orang (hadir semua). 

Di awal pembelajaran guru meminta siswa membaca do’a dan mengabsen 

kehadiran siswa. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan 

dengan orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini guru mengajukan fenomena atau 

cerita untuk memunculkan masalah yang berhubungan dengan pemantulan cahaya 
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yang  memotivasi dan mengarahkan siswa pada masalah. Kemudian guru mengajukan 

pertanyaan: anak-anak cobalah kamu berkaca di arah depan dan arah belakang bagian 

sendok,apa yang terjadi pada bayanganmu? Dan mengapa demikian? Dari pertanyaan 

tersebut muncul masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian guru 

menuliskan materi pelajaran di papan tulis selanjutnya guru memotivasi siswa dan 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

 Tahap selanjutnya guru mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini 

guru menginformasikan secara singkat garis-garis besar materi pembelajaran tentang 

pemantulan cahaya  pada cermin cekung dan cembung dan mengorganisasi siswa 

untuk belajar dengan membagi siswa menjadi 8 kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 

orang dan membagikan LKS 3 (Lampiran 3c) kepada setiap kelompok. Lalu siswa 

diminta untuk melakukan percobaan. 

Selama siswa berkerja dalam kelompoknya guru membantu dan membimbing 

siswa dalam melakukan percobaan dalam LKS. Selanjutnya guru membimbing siswa 

mengumpulkan data untuk mendapatkan kesimpulan. Pada akhir pelajaran untuk 

memantapkan pemahaman siswa  guru mengadakan evaluasi (lampiran 4c) berupa 

soal latihan.  

Pertemuan Kedua Senin ( 23 April 2012) 

  Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 20 April selama 2 

jam pelajaran (2x35 menit), jam pelajaran ke-2 dan ke-3 dengan materi pelajaran 

pembiasan cahaya. Penyajian materi dilaksanakan oleh peneliti di kelas V dengan 

jumlah siswa 40 orang (hadir semua). 

Di awal pembelajaran guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 

menyiapkan siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Dilanjutkan dengan orientasi 

siswa pada masalah. Pada tahap ini guru mengajukan fenomena atau cerita untuk 

memunculkan masalah yang berhubungan dengan pembiasan cahaya yang  

memotivasi dan mengarahkan siswa pada masalah. Kemudian guru mengajukan 

pertanyaan: mengapa pensil seolah-olah kelihatan patah saat dimasukan kedalam air? 

Dari pertanyaan tersebut muncul masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. 

Kemudian guru menuliskan materi pelajaran di papan tulis selanjutnya guru 

memotivasi siswa dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Tahap 

selanjutnya guru mengorganisasi siswa untuk belajar.  

Pada tahap ini guru menginformasikan secara singkat garis-garis besar materi 

pembelajaran tentang pembiasan cahaya dan mengorganisasi siswa untuk belajar 

dengan membagi siswa menjadi 8  kelompok kecil  membagikan LKS 4 (Lampiran  

3d)  kepada setiap kelompok. Lalu siswa diminta melakukan percobaan. Selama 

siswa berkerja dalam kelompoknya guru membantu dan membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan dalam LKS. Selanjutnya guru membimbing siswa 

mengumpulkan data untuk mendapatkan kesimpulan. 

Pada tahap selanjutnya guru membimbing siswa dalam penyajian hasil kerja 

kelompok dalam bentuk laporan. Kemudian guru meminta masing-masing kelompok 

secara bergantian untuk mempersentasekan hasil kerja kelompoknya dan  kelompok 

lain menanggapinya. Pada tahap selanjutnya guru membimbing siswa dalam 
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penyajian hasil kerja kelompok dalam bentuk laporan. Kemudian guru meminta 

masing-masing kelompok secara bergantian untuk mempersentasekan hasil kerja 

kelompoknya dan  kelompok lain menanggapinya. Pada akhir pelajaran untuk 

memantapkan pemahan 

Pertemuan Ketiga Juma’at ( 27 April 2012) 

 Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari juma’at tanggal 27 April 2012. Jam 

pelajaran ke-2 dan ke-3 dengan jumlah siswa 40 orang  (hadir semua). Pada 

pertemuan ini guru mengadakan ulangan harian kedua pada siklus II dari kedua 

indikator dengan jumlah 20 soal yang berbentuk objektif. 

Refleksi Siklus II 

 Proses  pembelajaran siklus II sudah menunjukan kearah yang lebih baik 

dibandingkan dengan siklus I. Refleksi  pada siklus II  dilakukan dua kali pertemuan. 

Aktivitas guru dan siswa sudah dikatagorikan  sudah lebih baik telah sesuai dengan 

langkah-langkah yang direncanakan. Siswa sudah mau mengeluarkan pendapatnya 

tanpa harus ditanya atau disuruh oleh guru walaupun hanya sebagian besar saja siswa 

yang berpartisipasi. Pada siklus ini guru hanya berperan sebagai fasilisator sedangkan 

siswa memiliki kebebasan untuk berfikir secara kreatif  secara menyeluruh meskipun 

belum seluruh siswa yang aktif dalam proses pembelajaran tetapi peneliti sudah 

merasa puas karena pembelajaran telah tercapai apa yang telah direncanakan. Hal ini 

disebabkan karena model pengajaran berdasarkan masalah tersebut dapat merangsang 

keingintahuan siswa terhadap materi, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dan 

dapat meningkatkan hasil Belajar siswa kelas V SD Negeri 044 Duri Timur 

Kecamatan Mandau. 

Analiasis Hasil Tindakan 

Aktivitas Guru 

 Observasi aktivitas guru dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.. Peningkatan aktivitas guru dan siswa siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel .3 

Analisis Lembar Pengamatan Aktivitas guru Siklus I Dan Siklus II 

Selama Proses Pembelajaran Dengan Menggunakan Model  

Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Aktivitas guru 

Siklus Pertemuan Persentase Kategori 

I 1 62,5% Cukup  

2 75% Baik  

II 1 82,5% Baik sekali  

2 92.5% Baik sekali  

 

 Pada tabel di atas pada siklus I pertemuan pertama sebesar 62.5% dengan 

ketegori cukup meningkat pada pertemuan kedua sebesar 75% terjadi peningkatan 
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sebesar 12,5%. Sedangkan pada siklus II pertemuan pertama sebesar  82,5% dengan 

kategori baik sekali meningkat pada pertemuan kedua sebesar 92,5%   terjadi 

peningkatan sebesar 10%. Hal ini di sebabkan karena guru sudah mengikuti langkah-

langkah model pengajaran berdasarkan masalah dengan baik sehingga aktivitas guru 

semakin meningkat. 

Aktivitas Siswa  

 Aktivitas siswa diamati oleh observer dengan menggunakan lembar observasi 

siswa dari awal pelajaran hingga berakhir pelajaran. Persentase aktivitas siswa 

berlangsung pada siklus I dan II pada pertemuan pertama hingga akhir. Data aktivitas 

siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 4 

Analisis Lembar Pengamatan Aktivitas siswa  Siklus I Dan Siklus II 

Selama Proses Pembelajaran Dengan Menggunakan Model  

Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Aktivitas siswa 

Siklus Pertemuan Persentase Kategori 

I 1 62,5% Cukup  

2 75% Baik  

II 1 87,5% Baik sekali  

2 91,66% Baik sekali  

 

 Berdasarkan tabel di atas pada siklus I pertemuan pertama sebesar 62.5% 

dengan ketegori cukup dan  meningkat pada pertemuan kedua sebesar 75%  dengan 

kategori baik terjadi peningkatan sebesar 12,5%. Sedangkan pada siklus II pertemuan 

pertama sebesar 87,5% kategori baik sekali dan meningkat pada pertemuan kedua 

sebesar 91,66%  dengan kategori baik sekali terjadi peningkatan sebesar 4,16%. Hal 

ini disebabkan karena siswa sudah terbiasa dengan menggunakan model Pengajran 

berdasarkan masalah sehingga siswa lebih aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar 

Hasil Belajar  

Berdasarkan data yang didapat setalah melakasanakan ulangan harian siklus I dan II 

dimulai dari skor dasar hasil belajar dapat dilihat melalui tabel dibawah ini. 

Tabel 5 

Rata-rata Hasil belajar siswa dengan menggunakan model pengajaran Berdasarkan 

Masalah terhadap Skor Dasar, UHS I dan UHS II 

Skor Dasar (SD) UHS I UHS II  

63,87 73,87 81,62 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dengan  menggunakan model 

pengajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Dengan  rata-

rata skor dasar sebesar 63,87. setelah diterapkan model pengajaran berdasarkan 

masalah hasil belajar siswa  meningkat ke ulangan harian siklus (UHS I) dengan rata-
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rata sebesar 73,87 dan meningkat lagi ke Ulangan Harian Siklus (UHS II) dengan 

rata-rata menjadi 81,62.  

Ketuntasan Hasil Belajar 

 Ketuntasan belajar siswa ditentukan berdasarkan hasil UHS I dan UHS II. 

pada siklus I  siswa yang tuntas sebanyak 27 siswa dengan persentase sebesar 67,5% 

secara klasikalnya siklus pertama dikatakan  belum tuntas. Pada siklus II siswa yang 

tuntas sebanyak 33 orang dengan persentase sebesar 82,5% secara klasikalnya  sudah 

dikatakan tuntas. Jika dilihat pada siklus I secara klasikal dikatakan belum tuntas, 

sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II karena dalam penelitian tindakan kelas ini 

terdapat dua siklus, penelitian dilanjutkan untuk adanya peningkatan anatara siklus. 

 Dilihat hasil belajar dengan menggunakan model pengajaran berdasarkan 

masalah mengalami peningkatan. Sebelum menggunakan model pengajaran 

berdasarkan masalah, hasil belajar siswa dari skor dasar  yang tuntas sebanyak 18 

siswa dengan rata-rata sebesar 45% dan yang tidak tuntasnya sebanyak 22 siswa 

dengan rata-rata sebesar 55% dimana ketuntasan klasikalnya belum di katakan tuntas. 

Sebelum menggunakan model pengajaran berdasarkan masalah hasil belajar 

dikategorikan cukup rendah sehingga diterapkanlah model pengajaran berdasarkan 

masalah dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA.  

Setelah diterapkan model pengajaran berdasarkan masalah dikelas V SD 044 Duri 

Timur  ternyata hasil belajar siswa semakin meningkat.  Ketuntasan Klasikal pada 

UHS I dengan rata-rata sebesar 67,5% sebanyak 27 siswa dan yang tidak tuntasnya 

sebanyak 13 siswa dengan rata-rata sebesar 32,5%. Hali ini membuktikan bahwa pada 

siklus I mengalami peningkatan dari skor dasar dan pada UHS II terjadi peningktan 

sebesar 82,5% sebanyak 33 siswa  yang tuntas dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 

7 orang dengan rata-rata sebesar 17,5% . 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari analisis data tentang ketuntasan belajar siswa, peningkatan hasil belajar 

siswa dari skor dasar ke UHS I dan UHS II mengalami peningkatan dimana rata-rata 

skor dasar 63,87 dengan kategori cukup dan meningkat pada UHS I sebesar 73,87 

dengan kategori baik. Peningkatan dari skor dasar ke   UHS I sebesar 9,5. 

peningkatan  ini terjadi karena diterapkan model pengajaran berdasarkan masalah. 

Rata-rata pada UHS II sebesar 81,62 dengan kategori baik sekali. Peningkatan dari 

UHS I  ke UHS II sebesar 7,75. Jadi total peningkatanya sebesar 16,62 Terjadi 

peningkatan ini dikarenakan adanya refleksi setiap pertemuan dan UHS dan  siswa 

sudah mulai terbiasa dengan diterapkannya model pengajaran berdasarkan Masalah 

sehingga nilai yang di dapat semakin meningkat.  

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pengajaran 

berdasarkan masalah berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran. Dilihat dari 

peningkatan yang terjadi terbuktilah bahwa model pengajaran berdasarkan masalah 

dapat meningkatkan hasil belajar. Ini sesuai dengan pendapat Smit (dalam Musiroh 

2011:47) yang menyatakan bahwa pada model pengajaran berdasarkan masalah dapat 

meningkatkan kecakapan, lebih mudah mengingat, meningkatkan pemahaman, 
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membangun kepemimpinan, dan kerja sama, kecakapan belajar dan dapat memotivasi 

siswa dalam belajar. 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari aktivitas guru dan siswa 

yang terdapat dalam langkah pengajaran berdasarkan masalah yaitu: membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok. Kelompok-kelompok kecil siswa berkerja 

sama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru .ketika 

guru sedang menerapkan model pembelajaran tersebut, sering kali siswa 

menggunakan bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan 

berfikir kritis. Dengan adanya keterampilan  dalam pemecahan masalah siswa akan 

mendapat  suatu pengalaman untuk pemecahan masalah sehingga  siswa akan lebih 

lama untuk mengingat pelajaran yang diajarkan guru dengan menggunakan model 

pengajaran berdasarkan masalah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini dilandasi dengan teori belajar konstruktivis. Pada model ini pembelajaran 

dimulai  dengan menyajikan permasalahan nyata yang penyelesaianya membutuhkan 

kerja sama di antara siswa-siswa. 

Analisis peningkatan aktivitas siswa dan guru mengalami peningkatan. Dari 

siklus I sampai ke siklus II aktivitas guru  dan siswa semakin meningkat. 

Meningkatnya aktivitas siswa dan guru karena siswa sudah mulai terbiasa dengan 

diterapkanya model pengajaran berdasarkan masalah sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajara siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan  model pengajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 044 Duri Timur Kecamatan Mandau tahun pelajaran 

2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Hasil belajar siswa dengan penerapan model pengajaran berdasarkan 

masalah mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil 

belajar siswa yaitu: dari skor dasar sebesar 63,87 meningkat  menjadi 

73,87 pada UHS I terjadi peningkatan sebesar 9,5 sedangkan rata-rata 

UHS I sebesar 73,87 meningkat menjadi 81,62 pada UHS II terjadi 

peningkatan sebesar 7,75 secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 

16,62 

2. Persentase aktivitas guru siklus I pertemuan pertama sebesar  62,5% dan  

meningkat pada pertemuan kedua sebesar 75% terjadi peningkatan sebesar 

12,5 %. Dan pada siklus II pertemuan pertama sebesar 82,5% dan 

meningkat pada  pertemuan kedua sebesar 92,5% terjadi peningkatan 

sebesar 10% 

3. Persentase aktivitas siswa siklus I pertemuan pertama sebesar 62,5% dan 

meningkat pada  pertemuan kedua sebesar 75% terjadi peningkatan 

sebesar 12,5%. Dan pada siklus II pertemuan pertama sebesar 87,5% dan 

meningkat pada pertemuan kedua sebesar 91,66%  terjadi peningkatan 

sebesar 4,16%. 
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 Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan saran 

yang berhubungan dengan hasil belajar melalui penerapan model pengajaran 

berdasarkan masalah sebagai berikut: 

1. Model pengajaran berdasarkan masalah dapat dijadikan salah satu  

alternative dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

2. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar guru harus lebih kreatif 

dalam memberikan materi pembelajaran 
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