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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Model Pembelajaran Project Based Learning ( PjBL ) 

2.1.1  Pengertian Model Pembelajaran Project Based Learning ( PjBL ) 

Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari ( 2012: 122 ) pembelajaran berbasis 

proyek/Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 

dengan melibatkan kerja proyek. Melalui pembelajaran kerja proyek, kreativitas 

dan motivasi siswa akan meningkat. Sedangkan menurut Warsono dan Hariyanto 

(2012: 152) Project Based Learning didefinisikan sebagai suatu pengajaran yang 

mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

akrab dengan siswa, atau dengan proyek sekolah.  

PjBL menurut Umi Faizah ( 2015: 29 ) merupakannstrategiipembelajaran 

yanggmemberdayakanssiswa untuk memperoleh pengetahuan dannpemahaman 

barubberdasarkan pengalamannyaamelalui berbagai presentasi. PjBL merupakan 

sebuahhmodel pembelajarannyang inovatif yanggmenekankan pembelajaran 

kontekstual melaluikkegiatan-kegiatan yang kompleks seperti memberi kebebasan 

peserta didikkuntuk bereksplorasi merencanakan aktivitasbbelajar, melaksanakan 

proyek secara kolaboratif,.dan padaaakhirnya menghasilkan produk PjBL 

membantuppesertaadidikkmengembangkanbberbagaikkemampuannseperti.intelek

tual, sosial, ekonomi, dannmoral. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan PjBL adalah 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk kerja proyek yang menghasilkan suatu 

produk dengan mengaitkan teknologi dan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

atau kompleks sehingga menjadikan peserta didik lebih kreatif dan termotivasi 

untuk lebih giat belajar. 

 2.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran Project Based Learning ( PjBL ) 

Abdul Majid dan Chaerul Rochman ( 2014: 164 ) karakteristik PjBL 

adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 

b. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 
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c. Peserta didik mendisain proses untuk menentukan solusi atau tantangan 

yang diajukan. 

d. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan 

mengelola informasi untuk memecahkan masalah. 

e. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 

f. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah 

dijalankan. 

g. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. 

h. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 

2.1.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

 Langkah-langkah PjBL ( Project Based Learning ) ada 3 menurut Mulyasa 

( 2014: 145 ) adalah sebagai berikut: (1) Menyiapkan pertanyaan atau penugasan 

proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam 

terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. (2) Mendesain 

perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada 

disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. (3) Menyusun 

jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting 

agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan 

target. (4) Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Guru melakukan 

monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek. Peserta didik 

mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Sedangkan menurut Aria Yulianto, 

dkk ( 2017: 2 ) sintak PjBL ada 6 langkah, meliputi  (1)  menentukan  pertanyaan 

dasar; (2) membuat desain proyek; (3) menyusun penjadwalan; (4) memonitor 

kemajuan proyek; (5) penilaian hasil; (6) evaluasi pengalaman. Supardan ( 2015 ) 

mengembangkan sintak PjBL, yaitu (1) Planning, dalam implementasinya 

mencakup persiapan proyek dan perencanaan proyek yang sistematis. Pada tahap 

ini menghadapkan siswa pada masalah riil, mendorong mereka mengidentifikasi 

masalah tersebut yang selanjutnya siswa diminta untuk menemukan alternatif 

pemecahan masalah dan mendisain model pemecahan masalah yang aspiratif 

berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka. (2) Creating, yaitu pelaksanaan 

proyek yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk 

berekspresi dalam merancang serta melakukan investigasi dan mempresentasikan 
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laporan ( produk ) baik secara lisan maupun tulisan. (3) Processing, yakni 

meliputi presentasi proyek dan evaluasi proyek. Presentasi proyek yaitu 

mengkomunikasikan secara aktual kreasi atau temuan dari investigasi kelompok 

termasuk refleksi dan tindak lanjut proyek-proyek. Sementara evaluasi yang 

dilakukan pada tahap ini mencakup evaluasi teman sebaya, evaluasi diri, dan 

portofolio.  

Dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan langkah-langkah dari 

PjBL: 

1. Memberikan masalah yang kompleks kepada masing-masing sisiwa. 

2. Merencanakan cara yang akan di lakukan untuk membuat proyek. 

3. Menyusun jadwal pembuatan proyek. 

4. Melakukan investigasi proyek yang dirancang. 

5. Memonitor kemajuan proyek. 

6. Mempresentasikan proyek yang  dibuat. 

7. Penilaian proyek. 

8. Evaluasi proyek. 

2.1.4 Kelebihan Dan Kelemahan Project Based Learning (PjBL) 

Daryanyo dan Syaiful ( 2017: 247-248 ) mengungkapkan bahwa PjBL ( 

Project Based Learning ) mempunyai keebihan dan kelemahan seperti berikut ini: 

a. Kelebihan PjBL ( Project Based Learning ) 

1. Meningkatkan motivasi. Laporan-laporan tertulis tentang proyek itu 

banyak yang mengatakan bahwa peserta didik suka tekun sampai 

kelewat batas waktu, berusaha keras dalam mencapai proyek.  

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Banyak sumber yang 

mendiskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat peserta 

didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem 

yang kompleks. 

3. Meningkatkan kolaboratif.  

4. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bagian dari peserta 

didik yang independen adalah bertanggungjawab untuk menyelesaikan 

tugas yang komples. Pembelajaran berbasis proyek yang 

diimplementasikan secara baik memberikan kepada peserta didik 
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pembelajaran dan praktek dalam mengorganisasi proyek, dan 

membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan 

untuk menyelesaikan tugas. 

5. Increased resourve – management skill. Pembelajaran berbasis proyek 

diimplementasikan secara baik memberikan kepada peserta didik 

pembelajaran dan praktik dalam pengorganisasian proyek dan 

membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan 

untuk menyelesaikan tugas. 

b. Kelemahan PjBL ( Project Based Learning ) 

1. Kebanyakan permasalahan “dunia nyata” yang tidak terpisahkan 

dengan masalah kedisiplinan, untuk itu disarankan mengajarkan 

dengan cara melatih dan memfasilitiasi peserta dididk dalam 

menghadapi masalah. 

2. Memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk 

menyelesaikan masalah. 

3. Memerlukan biaya yang cukup banyak. 

4. Banyak peralataan yang harus disediakan. 

2.1.5 Analisis Komponen Project Based Learning (PjBL) 

Bruce Joyce,.Marsha Weil,.dan Emily Calhoun ( 2009: 104-106 ) 

mengemukakanbbahwa setiap modelbpembelajaran memiliki unsur-unsurbberupa 

1. Sintaks;.2. Prinsip reaksi; 3. Sistem social; 4. System pendukung; 5. 

Dampakiinstuksional dan dampak pengiring.BBerikut akanndiuraikan analisi. 

komponen pembelajaran PjBL ( Project Based Learning ) berdasarkannteori 

Bruce Joyce: 

1. Sintakss  

Sintak merupakan urutannlangkah-langkah pembelajaran yangmmenunjuk 

pada fase-faseaatau tahap-tahapyyanghharusddilakukan olehgguruBbila 

menggunakanmmodelPpembelajaran tertentu. Menurut.Rais ( 2010: 8-9 ) 

sintak PjBL ( Project Based Learning ) adalah sebagai berikut: 

a. Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang ( start with 

the big question ). 

b. Merencanakan proyek ( design a plan for the project ) 
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c. Menyusun jadwal aktivitas ( creat a schedule ) 

d. Mengawasi jalannya proyek ( monitor the stundent and the progress 

of the project ) 

e. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan ( assess the outcome ) 

f. Evaluasi ( evaluate the experience ) 

2. Prinsippreaksi 

Prinsip interaksi adalah kegiatan yang menjadi gambaran perilaku guru  

dalam memberikan respon kepada siswa. Prinsip reaksi memberikan aturan 

dalam permainan yang berlaku untuk setiap model pembelajaran. 

Di dalam model pembelajaran PjBL ( Project Based Learning ), guru 

berperan sebagaiffasilitator dan pembimbing siswa jika mengalami kesulitan. 

Memberikan pengaarahan, penjelasan jika ada siswa yang merasa kesulitan. 

Kemudian, guru akanmmembimbing siswa untuk melakukan presentasiihasil 

produk atau karya di depankkelas. 

3. Sistemssosial 

Sistem social merupakan pola hubungan guru dengan siswa pada saat 

terjadinya proses pembelajaran ( situasi atau suasana dan norma. yang berlaku 

dalam. penggunaan metode pembelajaran. tertentu ). 

Dalam. proses pembelajaran. kegiatan di dalam kelas akan terfokus untuk 

menghasilakn produk atau karya baik secara individu, kelompok arau pun 

kelas. Guru memfasilitasi siswa untuk menentukan tema, langkah-langkah 

pengerjaan sampai dengan penyelesaian proyek. 

4. Sistem. pendukung 

Sistem pendukung merupakan segala sarana,. bahan dan alat yang 

diperlukakn untuk. menunjang keterlaksanaan proses. Pembelajaran. secara 

optimal.. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran diperlukan komponen-

komponen pendukung, seperti LCD, papan tulis, meja dan kursi. Selain itu 

guru menyiapakn RPP, LKS, dan. Lembar. evaluasi. 

5. Dampak intuksional dan dampak pengiring 

Dampak. instruksioanal adalah hasil belajar. yang dicapai atau. yang 

berkaitan langsung. dengan materi. pembelajaran. Jadi,. dampak instruksional 

merupakan. kemampuan siswa yang diperoleh setelah. dilaksanakannya 
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pembelajaran.. Dampak instruksional setelah melaksanakan .pembelajaran 

PjBL kepada siswa adalah siswa lebih kreativitas dan termotivasi dalam 

belajar. 

Dampak pengiring. adalah hasi belajar sampingan. ( iringan ) yang dicapai 

sebagai. akibat dari penggunaan. model. pembelajaran tertentu.. Secara umum 

dampak. Pengiring. yang akan dirasakan siswa adaah kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan proyek individu ataupun kelompok, siswa lebih inovatif dalam 

menyalurkan ide-idenya, menjadikan siswa lebih kompak dengan teman 

sebayanya, menjadikan siswa yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, 

serta kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Dampak Intruksional Dan Dampak Pengiring Model PjBL 
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perlu disusun langkah-langkah dan pemetaan sintak. Pemetaan ini sangat berguna 

untuk patokan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ). Berikut 

adalah pemetaan sintak dan langkah-langkah yang akan dilaksankan dalam 

pembelajaran menggunakan model PjBL: 

Tabel 2.1 

Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Dengan PjBL 

Kegiatan guru Fase  Kegiatan Siswa 

1.1 Guru memberikan 

permaslahan yang 

kompleks kepada 

masing-masing siswa. 

1. Memberikan masalah 

yang kompleks kepada 

masing-maasing siswa 

1.1 Siswa menerima 

permasalahan yang 

komplek dari guru 

2.1 Guru mengarahkan 

siswa membuat 

rancangan cara untuk 

membuat produk dari 

masalah yang sudah 

diberikan 

2. Merancang cara untuk 

membuat produk 

/proyek 

2.1 Siswa bersama 

kelompok membuat 

rancagan cara untuk 

membaut produk 

dari maslah yang 

diberikan guru 

3.1 Guru mengarahkan 

setiap kelompok 

menyusun jadwal 

pembuatan produk 

3. Menyusun jadwal 

pembuatan produk/ 

proyek 

3.1 Setiap kelompok 

berdiskusi menyusun 

jadwal pembuatan 

produk 

4.1 Guru memfasilitasi 

siswa untuk 

menginvestigasi 

produk yang akan 

mereka buat. 

4. Investigasi 

produk/proyek 

4.1 Siswa 

menginivestigasi 

produk yang akan 

mereka buat 

5.1 Guru mengawasi 

kemajuan produk 

yang siswa buat 

5. Memonitror kemajuan 

produk 

/proyek 

5.1 Siswa membuat 

produk 

6.1 Guru membimbing 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil produk yang 

mereka buat 

6. Prensentasi hasil akhir 

produk/proyek 

6.1 Setiap kelompok 

memresentasikan 

hasil akhir dari 

produk yang mereka 

buat 

2.2 Kreativitas Belajar 

2.2.1 Pengertian Kreativitas Belajar 

 Kreativitas adalah salah satu potensi alamiah dalam diri anak yang harus 

dikembangkan secara optimal. Kreativitas itu sendiri ditumbuhkan di otak kanan, 

yaitu bagian otak yang memiliki spesifikasi berpikir, mengolah data seputar 

perasaan, emosi, seni, dan music. Semua anak yang lahir di dunia pasti 

mempunyai sisi kreativitas, tapi dalam kadar yang berbeda. Tinggi rendahnya 

kreativitas anak di pengaruhi oleh dua hal, yaitu factor genetic ( bwaan lahir ) dan 

factor lingkungan. Kreativitas ini akan tumbuh secara optimal jika kedua factor 

dipadukan secara baik ( Beni S. Ambarjaya 2012 : 33-34 ). 
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 Sudarman ( 2013: 9 ). kreativitas adalah. kemampuan seseorang. untuk 

membuat. segala sesuatu dalam. bentuk ide,.gagasan, langkah,.maupun.produk. 

Segala sesuatu.yang diciptakan atau dibuat.dalam bentuk beraneka.ragam. Pada 

saat.membuat hasil tersebut ada.beberapa aspek yang harus diperhatikan,.seperti 

perencanaan atau.ide yang.akan digunakan, menentukan bahan dan.alat yang 

mungkin. berbeda dari. biasanya, dan. mampu melaksankanan dengan. baik. 

Sementara Sujiono ( 2010: 38 ) berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan 

untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta 

melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi.  

 Slameto. ( 2011:.119 ) mengungkapkan kreativitas.adalah kemampuan 

untuk. menghasilkan sesuatu.yang tidak dibuat oleh orang lain,. sesuatu yang baru 

dan. memiliki daya.guna. Hal ini. berarti merupakan hasil. murni yang dibuat.oleh 

siswa sesuai dengan kreasinya. Meskipun. unsur-unsur karya sudah pernah ada 

untuk. meningkatkan kreativitas. siswa perlu adanya keinginan. untuk mengubabh 

atau. memodifikasinya. 

 Dari. beberapa pendapat.ahli di atas, maka.dapat disimpulkan. kreativitas 

adalah kemampuan. untuk menghasilkan atau menciptakan. sesuatu yang. baru 

dengan memiliki daya guna yang tidak bibuat oleh orang lain. Sesuatu yang 

tercipta dari adanya ide, gagasan, langkah yang sudah direncanakan dan 

dipikirkan sebelumnya. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Rachmawati  ( 2012:5 ) menyatakan tingkat kreativitas belajar yang tinggi 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini :  

1) Selalu mencari pengalaman baru,  

2) Memiliki inisiatif,  

3) Rajin belajar,  

4) Kritis dalam hal yang ada disekitarnya 

5) Memiliki rasa ingin tahu 

6) Berani menyatakan pendapat. 

Jika terdapat siswa yang menunjukkan ciri-ciri tersebut, guru harus 

memberikan arahan supaya siswa dapat mengembangkan kreativitasnya ke arah 

yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang-orang disekitarnya. 
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2.2.3 Indikator Kreativitas Belajar 

Pendapat Susanto ( 2013:111 ) dalam penelitiannya dan dijelaskan sebagai 

berikut bahwa kreativitas dapat diukur melalui berikut ini : 

1. Keterampilan berpikir lancar yaitu: mencetuskan banyak gagasan jawaban, 

penyelesaian masalah atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

2. Keterampilan berpikir luwes yaitu: menghasilkan gagasan, jawaban atau 

pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda, mencaribanyak alternatif atau arah yang 

berbeda-beda, mampu mengubah cara pendekatan atau carapemikiran. 

3. Keterampilan berpikir orisinal yaitu: mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan 

diri, mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari unsur-

unsur. 

4. Keterampilan mengelaborasi yaitu: mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau produk, memerinci detil-detil suatu 

obyek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik. 

5. Keterampilan menilai yaitu: menentukan patokan penilaian sendiri dan 

menentukan apakah suatu pertanyaan benar, mampu mengambil keputusan 

terhadap situasi yang terbuka, tidakhanya mencetuskan ide tetapi juga 

melaksanakannya. 

2.3 Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Proses belajar mengajar yang dilakukan antara guru dengan murid 

mempunyai suatu hasil. Pencapaian itu disebut dengan hasil belajar. Dengan hasil 

belajar, diharapkan tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Berikut 

ini beberapa pengertian tentang hasil belajar menurut para ahli. 

Abdul Majid>( 2014: 28 ) menyatakan. bahwa hasil belajar.merupakan 

suatu puncak.proses.belajar. Hasil belajar.dapat berupa.dampak.pengajaran.dan 

dampak.kedua.dampak.tersebut.bermanfaat.bagi guru dan peserta didik.. 

Sementara Oemar. Hamalik ( 2013:.33 ) menyatakan. hasil belajar adalah.bila 

seseorang. belajar maka akan. terjadi perubahan. tingkah laku pada>seseorang 
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tersebut.. Misalnya.dari tidak.tahu menjadi tahu,. dan tidak mengerti. menjadi 

mengerti.> 

Sementara menurut. Sudjana ( 2011: 22 ) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Kemampuan-kemampuan antara setiap siswa akan berbeda-beda. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya perbedaan tingkat pemikiran dan juga pengalaman 

yang diperoleh siswa selama belajar. 

Pendapat beberapa ahli tentang hasil belajar dapat ditarik kesimpulah bahwa 

hasil belajar adalah perubahan yang dialami siswa setelah menerima pengalaman 

belajar yang mengubah tingkah lakudan kempuan siswa, yang awalnya tidak tahu 

menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti. Namun perubahan tingkah laku 

dan kemampuan setiap siswsa berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan 

tingkatan pemikiran dan pengalaman siswa. 

2.3.2 Klasifikasi Hasil Belajar 

Klasifikasi hasil belajar menurut Sudjana ( 2011: 22 ) secara garis besasr 

membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. 

a. Ranah kognitif ( Cognitive Domain ) adalah berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yaitu terdiri dari: 

1. Pengetahuan ( knowledge ), mencangkup ingatan akan hal-hal yang 

pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. 

2. Pemahaman ( comprehension ), mencangkup pada kemapuan 

pemahaman makna materi. Misalnya menjelaskan dengan sususnan 

kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi 

contoh lain dari yang telah dicontohkan dan lain-lain. 

3. Aplikasi ( application ), mencangkup kepada kemampuan 

menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada 

situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. 

4. Analisis ( analysis ), mencangkup pada kemapuan untuk memahami 

dan dapat memilih integritas menjadi menguraikan materi ke dalam 

komponen-komponen atau factor penyebabnya dan mampu memahami 
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hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga 

struktur dan aturannya lebih dimengerti. 

5. Sintesis ( synthesis ), mencangkup oada kempuan memadukan konsep 

atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur 

atau bentuk baru. 

6. Avaluasi ( evaluation ), mencangkup pada kemapuan memberikan 

pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. 

b. Kemampuan afektif ( the affective domain ) adalah berkenaan dengan 

sikap dan nilai, yaitu terdiri dari lima aspek, yaitu: 

1. Penerimaan ( receiving ), yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan ( stimulus ) dari luar yang dating kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan, untuk meneria stimulasi, control dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar. 

2. Jawaban ( responding ), yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulus yang dating dari luar. Hal ini mencakup ketepatan 

rekasi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang 

dating kepada dirinya. 

3. Penilaian ( valueving ), berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di 

dalamnya kesedihan menerima nilai, latar belakang, atau pengaalaman 

nutuk menerima nilai dan kesepakataan terhadap nilai tersebut. 

4. Pengorganisasian ( organizing ), yakni pengembangan dari nilai ke 

dalam suatu system organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan 

nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinnya. 

Yang termasukke dalam organisasi yaitu konsep tentang nilai, 

organisasi system nilai dan lain-lain. 

5. Karakteristik nilai ( characterization by value ), yakni keterpaduan 

semua system nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi 

pola kepribadian dan tingkah lakunya. 
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c. Kemampuan psikomotorik ( the psychomotor by value ) adalah berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemapuan bertindak. Ada enam 

aspek ranah psikomotorik, yaitu: 

1. Gerakan reflex ( keterampilan pada gerakan yang tidak sadar ). 

2. Keterampilan pada gerakan-gerakan sadar. 

3. Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris dan lain-lain. 

4. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan 

ketepatan. 

5. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan-keterampilan 

sederhana sampai pda keterampilan yang kompleks. 

6. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decurvise seperti 

gerakan ekspresif dan interpretative. 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Slameto ( 2003: 54 ) mengungkapkan ada beberapa faktor yang 

memengaruhi hasil belajar siswa, yaitu:: 

a. Faktor. yang pada diri. siswa itu sendiri yang.disebut factor individu.( intern 

), yang meliputi: 

1. Faktor.biologis, meliputi:: kesehatan, gizi, pendengaran,. dan 

penglihatan. Jika.salah satu dari. faktor biologis terganggu. akan 

mempengaruhi. hasil prestasi. belajar. 

2. Faktor. psikologis: intelegensi,.minat dan motivasi.serta perhatian. 

Ingatan.berfikir. 

3. Faktor.kelelahan, meliputi::kelelahan jasmani dan>rohani. Kelelahan 

jasmani>Nampak dengan>adanya.lemah tubuh,>lapar. dan haus>serta 

mengantuk.>Sedangkan>kelelahan rohani>dapat>dilihat dengan>adanya 

kelesuan>dan kebosanan. sehingga minat dan.dorongan. untuk 

menghasilkan>sesuatu akan>hilang. 

b. Faktor yang>ada pada luar individu>yang disebut dengan.factor ekstern,.yang 

meluputi: 
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1. Faktor keluarga..Keluarga adalah>lembaga pendidikan.yang pertama dan 

terutama.. Merupakan lembaga.pendidikan dalam ukuran. kecil tetapi. 

bersifat menentukan>untuk pendidikan>dalam ukuran>besar. 

2. Faktor sekolah,.meliputi:: metode mengajar, kurikulum,.hubungan guru 

dengan>siswa, siswa dengan>siswa dan>berdisiplin disekolah. 

3. Faktor masyarakat,.meliputi::bentuk kehidupanMmasyarakat sekitar 

dapat mempengaruhiMprestasi kehidupan siswa..Jika lingkungan>siswa 

adalah>terpelajar maka siswa >akan terpengaruh.dan mendorong.untuk 

lebih>giat belajar. 

2.4 Pembelajaran Tematik Integratif 

2.4.1 Pengertian Tematik Terintegratif 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan saat ini diselenggarakan 

secara interaktif, menginspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk aktif dengan memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kemandirian, 

minat, fisik serta kreativitas sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses menyatakan dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013, pembelajaran pada SD/MI dilakukan dengan 

pendekatan tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan 

pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang 

berdiri sendiri untuk kelas IV, V dan VI. Proses Pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan  

bakat,  minat, dan perkembangan fisik serta psikologis  peserta didik. Untuk itu  

setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

Pembelajaran tematik terintegrasi menurut Fadillah ( 2014 : 176 )  

dimaksudkan.bahwa pembelajaran dibuat per tema dengan mengacu>karakteristik 

peserta didik>dan dilaksanakann secara terintegrasi. antara tema satu>dengan 

tema yang lain maupun>antara mata pelajaran<satu dengan mata pelajaran yang 

lainnya.>Mulyasa ( 2013 : 170 ) Pembelajaran berbasis>tematik integratif yang 
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diterapkan>pada pendidikan>tingkat dasar ini>menyuguhkan proses>belajar 

berdasarkan>tema kemudian.dikombinasikan dengan mata.pelajaran lainnya. Pada 

pembelajaran tematik terpadu terdapat muatan mata pelajara di dalam tema atau 

sub tema yaitu mata pelajaran salah satunya  SBdP, Bahasa Indonesia, dan IPA.  

Berdasarkan dari pendapat>para ahli di>atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran>tematik terintegratif merupakan.pembelajaran dengan.memadukan 

beberapa .mata pelajaran yang>disajikan dalam>suatu tema, sehingga>peserta 

didik>tidak mempelajari>materi mata>pelajaran secara>terpisah. Tema dan sub 

tema pembelajaran tematik kelas 5 semester 1 yang disajikan melalui tanel 2.1 

berikut ini: 

Tabel 2.2 

Tema Dan Subtema Kelas V 

Tema  Subtema  

Tema 1 : Organ Gerak 

Hewan Dan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Organ Gerak Hewan 

2.  Manusia Dan Lingkungan 

3. Lingkungan Dan Manfaatnya 

4. Kegiatan Berbasis Proyek 

Tema 2 : Udara Bersih 

Bagi Kesehat 

1. Cara Tubuh Mengeoa Udara Bersih 

2. Pentingnya Udara Bersih Bagi Pernapasan 

3. Memeihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia 

4. Kegiatan Berbasis Proyek Dan literasi 

Tema 3 : Makanan 

Sehat 

1. Bagaimana Tubuh Mengoah Makanan 

2. Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh 

3. Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat 

4. Karyaku Prestasiku 

Tema 4 : Sehat Itu 

Penting 

1. Peredaran Darahku Sehat 

2. Gangguan Kesehatan Organ Peredaran Darah 

3. Cara Memelihara Kesehatan Organ Peredaran Darah 

4. Kegiaatan Berbasis Iiterasi 

Tema 5 : Ekosistem  1. Komponen Ekosistem 

2. Hubungan Antarmakhluk Hidup Dalam Ekosistem 

3. Keseimbagan Ekosistem 

4. Kegiatan Berbasis Proyek 

Sumber: Buku Guru Kelas 5 Edisi Revisi 2017  

Implementasi pembelajaran tematik melalui sub tema dapat dirancang 

melalui pemetaan KD. Salah satunya tema 3 Makanan Sehat, Komepetensi Inti 

yang digunakan untuk subtema 3 Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat 

adalah KI 3 dan KI 4. Pemetaan KD disajikan melalui table 2.2: 
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Tabel 2.3 

Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Tema 3 Makanan Sehat, Subtema 3 

Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat, Pembelajaran 2 Kelas V Semester I 

Kompetensi Inti 

Kompetensi Dasar 

SBdP 
Bahasa 

Indonesia 
IPA 

3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamat (mendengar, 

melihat, membaca) dan 

menanya berasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaaan Tuhan 

dan kegatannya, na benda-

benda yang jumpainya di 

rumah dan di sekolah. 

3.3 Menahami pola 

lantai dalam kreasi 

tari daerah 

3.4 Menganalisi 

informasi yang 

didampaikan 

paparan iklan dari 

media cetak atau 

elektronik. 

3.3 Menjelaskan 

organ percernaan 

dan fungsinya 

pada hewan dan 

manusia serta cara 

memelihara 

kesehatan organ 

pencernaan 

manusia 

 

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia 

4.3 Mempraktikan 

pola lantai pada 

gerak tari kreasi 

daerah. 

4.Memeragakan 

kembali infirmasi 

yang 

disampaikan 

paparan iklan dari 

media cetak atau 

elektronik dengan 

bantuan lisan, 

tulis, dan visual. 

4.3 Menyaipakn 

karya tentag 

konsep organ dan 

fungsi pencernaan 

pada hewan atau 

manusia. 

Sumber: Buku Guru Kelas 5 Edisi Revisi 2017 Tema 3 

Berdasarkan table komepteni inti pada 3 Makanan Sehat Subtema 3 

Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat pembelajaran 2 hanya ada KI 3 dan 

KI 4 dikarenakan terdapat 3 mata pelajaran yaitu IPA, Bahasa Indonesai, dan 

SBdP. Sementara KI 1 dan KI 2 tidak dikut sertakan karena tidak terdapat mata 

pelajaran PPKn yang menharuskan penilaian sikap. Pada penelitian ini haya 

berfokus pada mata pelajaran IPA.  

2.4.2 Tujuan Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik mempunyai tujuan, berikut ini adalah tuuan 

pembelajaran tematik menurut Kemendikbud ( 2013: 193 ): 

1. Mudah.memusarkan perhatian>pada satu tema.atau topic+tertentu. 

2. Mempelajari.pengetahuan dan.mengembangkan berbagai>kompetensi 

mata>pelajaran dalam.tema yang.sama. 

3. Memilikippemahaman terhadap.materi pembelajaran lebih.mendalam 

dan.berkesan. 
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4. Mengembangkan.kometensi berbahasa lebih.baik dengan.menahaitkan 

berbagai mata.pelajaran.dengan pengalaman.siswa. 

5. Lebih.bergairah belajar.karena mereka.dapat berkomunikasi.dalam 

situasi.nyata,.seperti:.bercerita, bertanya, menulis. sekaligus. 

Mempelajari. pelajaran lain. 

6. Lebih>merasakan manfaat>dan makna belajar>karena materi>yang 

disajikan>dalam konteks>tema yang.jelas. 

7. Guru dapat.menghemat waktu,.karena mata pelajaran>yang disajikan 

secara>terpadu dapat dipersiapkan.sekaligus dan diberikan.dalam 2 

atau 3>pertemuan bahkan>lebih atau>pengayaan. 

8. Budi pekerti.dan moral>siswa dapat>ditumbuh kembangkan.dengan 

mengangkat>sejumlah nilai budi>pekerti sesuai>dengan situasi>dan 

kondisi.> 

2.5 Hakikat Pembelajaran.IPA 

2.5.1 Pengertian Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sering disebut IPA adalah mata 

pelajaran yang cukup penting damalm proses pembentukan kepribadian anak dan 

intelektual anak. Susanti Ahmad ( 2013: 16 ) mengungkapkan Mata pelajaran IPA 

adalah suatu kumpulan fakta atau konsep yang penemunya memerlukan suatu 

proses yang berupa pengamatan, pengukuran, pengklarifikasian, dan 

penyimpulan. Sementara menurut Leo Surisno, Hery Kresnadi, dan Kartono ( 

2008: 32 ) menyatakan IPA merupakan pengetahuan dan konsep tentang alam 

yang dihasilkan oleh manusia melalui kegiatan yang dilakukan. 

 Dari beberapa definisi dari para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa IPA adalah pengetahuan yang di dihasilkan oleh manusia melalui tahap 

atau proses pengamatan, pengklarifikasian, pengukuran, dan penyimpulan.  

2.5.2 Tujuan Pembelajaran IPA 

 Mata pelajaran IPA pada jejang Sekolah Dasar menurut Permendiknas No. 

22 Tahun 2006 memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan Pencipta-Nya. 
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2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengmebangkan asa ingi tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihaha, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meingkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

2.6 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abelia Luthfita Roufah dengan judul 

penelitian Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Ipa Melalui Model 

Project Based Learning ( PjBL ) Berbantuan Media Powerpoint Pada 

Siswa Kelas IV Sd Negeri Ngrambitan Semester II Tahun Pelajaran 2015/ 

2016. Pada kondisi pra siklus diketahui bahwa rata-rata keaktifan siswa 

sebesar 60,15% dari 23 siswa 13 mencapai KKM, 10 siswa belum 

mencapai KKM. Kondisi tersebut meningkat setelah diberikan tindakan. 

Pada pertemuan 1 siklus I nilai keaktifan siswa sebesar 63,77%. Kemudian 

pada pertemuan 2 siklus I terjadi peningkatan menjadi 71,74%. 

Peningkatan juga terlihat pada siklus II, setelah dilakukan refleksi dan 

evaluasi maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan 

yang terjadi pada siklus I. Pada pertemuan 1 siklus II diperoleh nilai 

aktivasi siswa sebesar 80% dan meningkat pada pertemuan 2 siklus II 

yakni menjadi 87,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keaktifan siswa 

mengalami peningkatan baik dari siklus I hingga siklus II. Pada siklus II 

mencapai 100% ketuntasan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Novitasari dengan judul upaya 

peningkatan minat belajar IPS melalui model pembelajaran Snowball dan 
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pendekatan throwing project based learning siswa kelas 4 SDN 07 

Boyolali semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 dengan hasil penelitian 

peningkatan minat belajar IPS dapat diupayakan melalui model 

pembelajaran ST dan pendekatan PjBL siswa kelas 4 SDN 07 Boyolali 

Kota Boyolali semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 terbukti. Hal ini 

ditunjukkan melalui perbandingan minat belajar IPS tinggi siklus 1 dan 

siklus 2 adalah 29 : 35. Penelitian ini dikatakan berhasil yang ditunjukkan 

oleh 81% >80% dari seluruh siswa memiliki minat belajar IPS yang tinggi 

sesuai dengan 22ontrol22n yang ditetapkan. 

3. Lian Pujiatun dengan jusul penelitian penerapan pembelajaran Project 

Based Learning dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

kreativitas dan hasil belajar siswa kelas V SD N 03 Kalimanggis Kec. 

Kaloran kabupaten temanggung semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. 

Siklus I siswa yang mencapai 22ontrol22n 70% atau 14 siswa dalam 

kategori tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan pada siklus II siswa yang 

mencapai 22ontrol22n 90% atau 18 siswa dalam kategori tinggi dan sangat 

tinggi. Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 03 Kalimanggis dari pra 

siklus, siklus I hingga siklus II juga mengalami peningkatan. Hasil belajar 

saat prasiklus mencapai 30% atau 6 siswa mendapat nilai diatas KKM 68 

dengan kata lain tuntas. Dan pada siklus I siswa yang tuntas naik menjadi 

65% atau 13 siswa. Sedangkan pada siklus II menjadi 85% atau 17 siswa 

nilainya berada diatas KKM atau tuntas.  

4. Umi Fiazah melakukan Penelitian tindakan kelas dengan jusul penerapan 

pendekatan saintifik melalui model Project based learning untuk 

meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Seworan, Wonosegoro denghan hasil siklus 1 dan siklus 2 

menunjukkan temuan kondisi awal pada muatan Bahasa Indonesia serata 

58 pada siklus 1 rerata hasil belajar mencapai 64,67,.sedangkan pada 

siklus 2>mencapai 75,33.>Temuan ini mengindikasi adanya>peningkatan 

hasil belajar>siswa pada muatan>Bahasa Indonesia..Besaran peningkatan 

20% untuk siklus 1>dan 13,33% untuk siklus 2.<Ketuntasan hasil belajar 

siswa pada siklus 2 mencapai 73,33%. Pada muatan>IPA kondisi awal, 
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rerata 59,33, pada>siklus 1 rerata 65,33,>sedangkan pada siklus>2 rerata 

mencapai>76. Dengan persentase>peningkatan hasil belajar 20% pada 

siklus 1 dan 15% pada siklus 2 dengan ketuntasan hasil>belajar siswa pada 

siklus 2 mencapai 75%. Jika dibandingkan dengan 23ontrol23n kinerja 

sebesar 70%, maka PTK ini dikatakan berhasil karena melampui 70%.  

5.  Dalam penelitian yang dilakukan>oleh Vironica tahun 2013 dengan judul 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Bagi>Siswa Kelas 4 

Melalui Project Based Learning>dengan pendekatan konteksual di Sd 

Negeri 01 Gandulan Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil> 

penelitian menunjukkan dengan penggunaan pendekatan kontekstual 

melalui Project Based Learning terbukti>dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, hasil pada pra siklus terdapat 11 siswa (52,38%) yang belum tuntas 

dengan>hasil belajarnya, sedangkan 10 siswa (47,62%) telah tuntas hasil 

belajarnya. Dan siklus I diperoleh 5 siswa (23,8%) belum tuntas>dan 16 

siswa (72,2%) sudah tuntas dengan>KKM. Setelah siklus II hasil yang 

diperoleh 2 siswa (9,5%) belum memenuhi KKM dan 19 siswa (90,5%) 

sudah memenuhi KKM.<Penelitian ini berhasil karena hasil belajar siswa 

yang sudah>mencapai KKM lebih dari 85%. 

6. Penelitian yang dilakukan Elislamia Salsabila tahun 2016.>Dengan judul “ 

Penerapan Model Project Based Learning Sebagai Upaya untuk 

Meningkatkan Kreativitas dan Hasil>Belajar Siswa dalam Pembelajaran 

PKN “.>Hasil penelitian menunjukkan data awal respon>siswa tmemiliki 

persentase 20%>setelah melakukan penelitian siklus I sampai siklus>II 

respon siswa<kreativitas dan hasil belajar siswa pun meningkat 100% 

dengan demikian, penggunaan model>Project Based Learning dapat 

menumbuhkan kreativitas>dan hasil belajar sisiwa. 

7. I.A. Diyah Kamayani (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Lerning Berbantuan Media>Tiga Dimensi 

Terhadap Hasil Belajar Ipa Di Sd Gugus IX Kecamatan Buleleng. >Siswa 

yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran project based 

learning >mendapatkan nilai rata-rata yang >tergolong sangat tinggi 

dengan (M) 40,7 lebih tinggi 23ontrol23ng siswa yang dibelajarkan 
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menggunakan model>konvensional dengan nilai rata-rata yang tergolong 

tinggi dengan (M) 29,41. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh penggunaan model pembelajaran project 

based learning >dalam pembelajaran >IPA pada siswa kelas IV Sd> 

Gugus IX Kecamatan >Buleleng. 

8. Aris Sandi Dewi (2013) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh 

Model >Pembelajaran Berbasis Proyek (Project- Based Learning) 

Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas IV SD N 8 Banyuning” 

menunjukkan bahwa perhitungan> hasil analisis uji-t membuktikan 

dimana, t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 4,48 > 2,006, dengan derajat 

kebebasan 57. Rata-rata skor hasil belajar IPA dengan projek based 

learning adalah 22,07 yang berada pada kategori>tinggi. Rata-rata skor 

hasil belajar IPA siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional>pada >kelompok 24ontrol adalah 17,27 berada>pada 

kategori>sedang.  

9. Ivo Aulia Putri Yanti (2013) yang berjudul “Implementasi model Project 

Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

sumber daya alam (Penelitian tindakan kelas pada siswa ke kelas IV di 

SDN 2 Cibodas). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model project 

based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siswa kelas IV 

SDN 2 Cibodas mengalami peningkatkan yakni dari siklus I dengan 

prosentase 79, 31 sedangkan pada siklus II ketutansan sebesar 85,79. 

10. Linawati (2014) dengan judul Peningkatan aktivitas belajar siswa pada sub 

tema macam-macam sumber energy yang melalui penerapan model 

Project Bassed Learning menunjukkan adanya peningakatan. Penerapan 

model PjBl telah terbukti meningkatkan keaktifan yakni siklus I sebesar 

36. 36% dengan kategori cukup aktif, 41.81 kategori aktif dan pada siklus 

prosentase keaktifan siswa adalah 50.90% dan 49.08%.  

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, melalui 

penerapan pembelajara Berbasis Proyek/ Project Based learning (PjBL) dapat 

meningkatkan kreativitas belajar siswa dan menarik siswa untuk aktif dalam 

setiap pembelajaran yang berlangsung. Jika kreativitas siswa dikelas meningkat 
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maka akan mempengaruhi faktor lain seperti prestasi belajar siswa dan hasil 

belajar siswa. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Kreativitas adalah proses rasionalisasi yang tercipta dari proses pemikiran 

seseorang yang kreatif. Menemukan cara yang baru, berguna dan lebih praktis 

namun tidak menghilangkan keaslian dari hal tersebut. Pembelajaran 

konveksional yang dilaksanakan oleh guru masih belum maksimal dalam 

menciptakan sesuatu yang baru. Dalam impelmentasi kreativitas belajar dengan 

menggunakan model PjBL dalam pembelajaran tematik tema 3 Makanan Sehat, 

subtema 2 Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh diharapkan dapat 

meningkatkan kreativitas belajar siswa. Dengan demikian pembelajaran akan 

berlangsung aktif antara guru dengan murid. 

Tujuan utama dalam proses belajar mengajar adalah menjadikan siswa yang 

sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bias menjadi bias, dan membentuk 

kepribadian yang akan berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sarana prasarana yang memadahi. 

Selain itu guru harus mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, memberikan 

materi yang menarik sehingga siswa menjadi tertarik untuk belajar di dalam kelas. 

Menentukan model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan PjBL digunakan untuk mencapai 

tujuan mata pelajaran IPA KD 3.3 Menjelaskan organ percernaan dan fungsinya 

pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan 

manusia, KD 4.3 Menyaipakn karya tentag konsep organ dan fungsi pencernaan 

pada hewan atau manusia. Pembelajaran yang akan meningkatkan Hasil belajar 

akan disajikan melalui gambar 2.2 mengenai peningkatan hasil belajar dengan 

menggunakan PjBL berikut ini: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis 

model PjBL mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Watuagung 

01, Kec. Tuntang, Kab. Semarang pada tema 3 Sakanan Sehat subtema 3 

Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat. 

 

Kondisi Awal 

Pengukuran hasil kreativitas dan hasil belajar siswa 

masih rendah, guru cenderung monoton dan siswa 

pasif 

Pengukuran hasil belajar 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir Luwes 

 Berpikir Orisinil:  

 Keterampilan 

mengelaborasi 

mengumpulkan data 

 Keterampilan Menilai 

Penerapan model PjBL 

1. Memberikan masalah yang kompleks 

kepada masing-masing sisiwa. 

2. Merencanakan cara yang akan di lakukan 

untuk membuat proyek. 

3. Menyusun jadwal pembuatan proyek. 

4. Melakukan investigasi proyek 

yangdirancang. 

5. Memonitor kemajuan proyek. 

6. Mempresentasikan proyek yang  dibuat. 

7. Penilaian proyek. 

8. Evaluasi proyek 

Siklus I 

Siswa aktif dalam pembelajaran, 

interaksi guru dengan murid aktif, 

penyelesaian proyek tepat waktu 

Siklus II 

Siswa lebih aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran, interaksi guru dengan murid 

aktif dan menyenangkan, penyelesaian 

proyek tepat waktu 

Kondisi Akhir 

Melalui penerapan model PjBL dalam pembelajaran IPA tema 3 Makana 

Sehat, diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

siswa 




