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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

21.1 Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dengan menggunakan 

tema dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Trianto ( 

2010:78 ) menyatakan pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, dalam pembahasannya tema itu 

ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegratifkan berbagai kompetensi dan mata 

pelajaran kedalam berbagai tema. Pengintegratifan tersebut dilakukan dalam 

bebrapa hal, yaitu integratif sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran dan integratif berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut 

makna berbagai konsep dasar sehingga siswa tidak belajar konsep dasar secara 

parsial. Dengan demikian pembelajaran memberikan makna yang utuh kepada 

siswa seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia ( Kurnia dan 

Wakhyudin, 2014:60 ).  

Majid (2014:87) Pembelajaran tematik menggabungkan suatu konsep dalam 

beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan agar siswa akan belajar lebih 

baik dan bermakna. Sedangkan menurut Rusman ( 2012:254 ) Pembelajaran 

tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu ( integrated 

instrucsion) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik.  

Berdasarkan beberapa pandangan diatas dapat disumpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran atau bidang studi 

tertentu dan memberikan keleluasan kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok untuk dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa 

diharapkan mampu menggali, mencari, membuat dan menemukan sendiri konsep 
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dan prinsip dari pengetahuan yang dipelajari dan dikuasainya. Pembelajaran 

tematik lebih memusatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung, dapat mencari 

dan menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman-

pengalaman yang diperoleh siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, 

dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang telah dipelajari 

yang kemudian akan dihubungkan dengan dengan konsep atau pengetahuan baru 

yang telah dipahami atau dipelajari. Dalam pembelajaran tematik tema merupakan 

gagasan atau pokok pikiran, dan guru dapat menghemat waktu pembelajaran 

karena mata pelajaran tematik telah dipersiapkan dan dapat diajarakan dalam dua 

atau tiga kali pertemuan sehingga guru dapat menggunakan waktu selebihnya 

untuk melakukan kegiatan pengayaan,remidial,evaluasiatau pemantapan materi 

yang telah dipelajari. 

21.2 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Suryosubroto (2009:136-137) kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran 

tematik yaitu: 

a) Kelebihan Pembelajaran Tematik 

1) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 

2) Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan siswa. 

3) Hasil belajar akan bertahan lama karena   berkesan dan bermakna. 

b) Kelemahan Pembelajaran Tematik 

1) Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. 

2) Tidak setiap guru mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep 

yang ada dalam mata pelajaran secara tepat.  

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema dan 

menambah semangat belajar karena materi yang dipelajai merupakan materi yang 

nyatayang berkaitan dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

( Kontekstual ) dan bermakna bagi siswa ( Kemendikbud, 2014:16 ) sedangkan 



9 
 

 
 

TujuanPembelajaran Tematik menurut Sukayati (Prastowo,2013:14 ) tujuan 

pembelajaran tematik adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman suatu konsep yang telah dipelajarinya secara 

lebih bermakna. 

2. Mengembangkan keterampilan, menemukan, mengolah, dan memanfaatkan 

informasi yang di peroleh. 

3. Menumbuhkembangkan sikap positf, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur 

yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menumbuhkembangkan keterampilan sosial ( kerjasama, toleransi, serta 

menghargai pendapat orang lain ). 

5. Meningkatkan gairah dalam proses belajar mengajar. 

6. Memilih dan menentukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

siswa. 

Sedangkan menurut Kemendikbud ( 2014:16 ) tujuan pembelajaran tematik 

sebagai beriku:   

1. Dapat memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 

2. Dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

dalam tema yang sama. 

3. Memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 

4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan 

berbagai muatan pelajaran lain dengan penglaman pribadi siswa. 

5. Lebih bergairah dalam belajar karena siswa dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis dan mempelajari pelajaran 

yang lain. 

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

dalam konteks tema yang jelas. 

7. Guru dapat menghemat waktu, karena maeri pembelajaran yang disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan dapat diberikan dalam 2 

atau 3 pertemuan . 
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8. Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuhkembangkan dengan 

mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Berdasarkan pendapat diatas tentang tujuan pendidikan, dapat disumpulkan 

bahwa Kemendikbud dan Sukayati memiliki pendapat yang sama. Namun 

pendapat dari Kemendikbud lebih lengkap dan rinci, sedangkan menurut Sukayati 

tujuan yang dikemukakan secara singkat namun jelas. Oleh karena itu dari tujuan-

tujuan yang telah dipaparkan diatas diharapkan dapat membantu dan memberikan 

manfaat yang baik bagi guru maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar 

dan kehidupan sehari-hari. 

2.1.4  Langkah Pembelajaran Tematik 

Langkah pembelajaran tematik menurut Prabowo ( 2013:248 ) yaitu sebagai 

berikut : 

a) Menetapkan mata pelajaran 

b) Menetapkan kompetensi dasar yang sama dalam setiap mata pelajaran 

c) Menetapkan hasil belajar dan indikator dalam setiap mata pelajaran 

d) Menetapkan tema  

e) Memetakan keterhubungan dengan tema pemersatu 

f) Menyususn silabus pembelajaran tematik 

g) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran  

2.2 Hasil Belajar  

2.2.1 Pengertian  

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijino,2013:5) sedangkan menurut 

Nasution (Kunandar, 2012:276 ) bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan pada 

individu yang belajar tidak hanya mengenai pengetahuan tetapi juga membentuk 

kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2013:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan berakhirnya 

penggal dan pundak proses belajar. Sedangkan menurut Nawawi ( dalam Susanto 

2013:5) hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 
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mencapai materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan kemampuan keterampilan, sikap dan pengetahuan 

yang dimiliki, dikuasai atau dipahami oleh siswasetelah menerima pengetahuan 

dan pengalaman belajarnya dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar 

mempunyai peran penting bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bagi 

siswa, hasil belajar akan menjadi tolak ukur pengetahuan yang diterima dan 

dipahaminya baik melalaui kegiatan belajar atau mengajar. Sehingga akan 

memberikan motivasi bagi siswa untuk dapat mengembangkan diri, dan 

mempunyai keinginan untuk dapat memaksimalkan pengetahuan yang 

diterimanya, juga dapat meningkatkan setiap pengetahuan baik dalam diri maupun 

yang diterimanya melalui informasi atau dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sedangkan dari hasil belajar yang diperoleh siswa, dapat memberikan infomasi 

bagi guru tentang perkembangan dan kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-

tujuan belajar siswa dalam proses pembelajaran.  

2.2.3 Pengukuran Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan ukuran atau kriteria yang digunakan oleh guru 

dalam mencapai tujuan pendidikan.Ukuran hasil belajar dapa diperoleh melalaui 

aktivitas pengukuran. Pengukuran (measurement) adalah membandingkan sesuatu 

yang diukur dengan alat ukurnya yang kemudian menerapkan angka menurut 

sistem aturan tertentu Kerlinger ( dalam Purwanto, 2012:2 ). Sedangkan menurut 

Hopkins dan Antes (dalam Purwanto, 2010:2 ), mendefinisikan pengukuran 

sebagai pemberian angka pada atribut dari obyek, orang atau kejadian yang 

dilakukan untuk menunjukan perbedaan dalm jumlah. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disumpulakan bahwa pengukuran 

merupkan ukuran atau kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur keterampilan, sikap dan 

pengetahuan. Penilaian hasil belajar dapat diukur menggunakan beberapa cara 

atau teknik yaitu teknik tes dan non tes.  
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2.4 Kreativitas 

Kreativitas merupakan kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang 

baru, baik berupa produk atau gagasan baru yang dapat diterapkan dalam 

memecahkan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat unsur-unsur yang 

telah ada sebelumnya (Ahmad Susanto 2011:112). Ahmad Susanto (2013:99) 

mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untu kmelahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatife 

berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 

Selanjutnya, kreativitas adalah hasil belajar dalam kecakapan kognitif, 

sehingga untuk menjadi kreatif dapat dipelajari melalui proses belajar mengajar. 

Slameto menambahkan bahwa berpikir, memecahkan masalah dan menghasilkan 

sesuatu yang baru adalah suatu kegiatan yang kompleks dan berhubungan erat 

satu dengan yang lain. Suatu masalah umumnya tidak dapat dipecahkan tanpa 

berpikir, dan banyak masalah memerlukan pemecahan yang baru bagi orang-

orang atau kelompok. Sebaliknya, menghasilkan sesuatu (benda-benda, gagasan-

gagasan) yang baru bagi seseorang, menciptakan sesuatu, itu mencakup 

pemecahan masalah. Penguasaan informasi itu perlu untuk memperoleh konsep 

dan prinsip keduanya itu harus diingat dan dipertimbangkan dalam pemecahan 

masalah dan perbuatan kreatif (Slameto, 2010:139). kreativitas merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan suatu hal yang baru baik 

dari ide, dan gagasan yang dimilikinya akan menghasilkan sesuatu yang memiliki 

daya guna (Kristin 2016:11). 

Beberapa uraian diatas dapat di kemukakan bahwa kreativitas pada intinya 

merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan, membuat, menemukan atau 

menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam 

bentuk karya baru maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada, yang semuanya 

itu berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya.   

Untuk itu dalam melangsungkan pembelajaran siswa dituntut untuk kreatif 

karena didalam kegiatan belajar mengajar, guru sering melihat siswa kurang fokus 

dalam belajar dan siswa yang sering mengobrol dan tidak memperhatikan guru 

pada saat pembelajaran berlangsung dan hanya bertindak sebagai pendengar saja. 
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Dengan kata lain, pembelajaran terjadi lebih megarah kepada guru (teacher 

center). Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat kreativitas belajar siswa. Untuk 

itu penulis menggunakan model pembelajaran Project Based Learning ( PjBL ) 

dan diharapkan model ini dapat mendorong siswa untuk berani menunjukkan 

kreativitasnya dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Jika siswa 

memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, maka pikiran 

siswa hanya terfokus pada pembelajaran.  

Proses kreatif melibatkan pemilihan unsur-unsur penting yang diketahui 

dari berbagai macam bidang dan menyatukannya menjadi format-format yang 

baru, menggunakan informasi dalam situasi-situasi yang baru, menggambarkan 

aspek-aspek pengalaman, pola-pola dan analogi serta prinsip-prinsip mendasar 

yang tak berhubungan. Aspek ini memberikan dampak bagi siswa yang sedang 

menyelesaikan suatu masalah untuk memunculkan solusi-solusi yang berbeda dan 

yang tadinya tidak terlihat dengan jelas. Penyelesaian suatu masalah yang kreatif 

dapat dikembangkan secara ekstensif dalam bidang sains, bidang matematika, dan 

bidang bisnis, misalnya sebuah kualitas yang banyak dibutuhkan dalam iklim 

ekonomi saat ini (Florence Beetlestone, 2012:4-5).  

Dalam proses belajar setiap orang atau siswa dituntut untuk dapat 

mengembangkan, mencipta, dan menemukan ide atau gagasan baru dari apa yang 

telah dipelajari melalui proses berpikir dan kreativitas yang tinggi. Sehingga, 

dapat menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penemuan sebelumnya 

baik berupa gagasan atau karya nyata berdasarkan data dan informasi-informasi 

yang ada. Bahkan dengan adanya kreativitas seseorang mampu menyelesaikan 

suatu masalah dengan metode atau cara-cara tertentu. Setiap orang pada dasarnya 

sudah memiliki kreativitas dalam dirinya masing-masing, kreativitas tersebut akan 

berkembang jika adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan 

potensi kreatif tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai kreativitas diperlukan 

rasa percaya diri, rasa ingin tahu, minat, dan motivasi yang tinggi dalam diri 

seseorang untuk dapat menghasilkan ide-ide baru. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 
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seseorang untuk menemukan, mencipta, menggabungkan dan mengkreasikan 

suatu gagasan atau ide yang ada menjadi sesuatu yang baru berdasarkan 

informasi, pengetahuan dan data-data yang ada.  

2.4.1   Ciri-Ciri Individu yang Kreatif 

Utami Munandar (2012:35-36:) menyatakan bahwa individu dengan potensi 

kreatifnya dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut:  

a) Memiliki hasrat keingintahuan yang cukup besar. 

b) Memilikiminat yang luas. 

c) Memilikikegemarandanaktivitas yang kreatif. 

d) Lebihberanimengambilrisiko(tetapidenganperhitungan ). 

e) Mandiridanmemiliki rasa percayadiri yang tinggi. 

f) Lebihtertarikpadahal-hal yang rumit. 

g) Memiliki semangat, bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas 

maupun dalam proses pembelajaran. 

h) Berpikir fleksibel. 

i) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban 

yang lebih banyak.  

j) Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas.  

2.4.2 Indikator-indikator Kreativitas Belajar 

Indikator-indikator siswa yang kreatif dalam belajar menurut Hamzah 

(2010:54): 

1. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

2. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot 

3. Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah 

4. Mengatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu 

5. Dapat bekerja sendiri 

6. Senang mencoba hal-hal baru 

Dalam penelitian tindakan kelas ini indikator-indikator yang ada akan digunakan 

untuk mengukur kreativitas siswa adalah indikator yang dikaitkan dengan proses 

belajar siswa, maka indikator yang akan diamati adalah (1.) memiliki rasa ingin 

tahu yang besar. (2.) sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. (3.) 
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mengatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. (4.) dapat bekerja 

sendiri. 

2.4.3  Aspek Kreativitas 

Utami Munandar (2012; 44) mengemukakan tentang model penilaianaspek-

aspek kreativitas yaitu sebagai berikut: 

1. Kelancaran berpikir (fluency of thinking). kemampuan seseoranguntuk 

menemukan ide-ide secara cepat. Dalam aspek ini, yang diutamakan ialah 

kuantitas, dan bukan kualitas. 

2. Keluwesan berpikir (flexibility). kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan sejumlah ide, jawaban atau berbagai macam pertanyaan. 

Dalam aspek ini menekankan kemampuan untuk melihat suatu masalah dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda, dapat mencari alternatif ide, jawaban 

atau pertanyaan yang lain, dan mampu menggunakan bermacam-macam 

pendekatan atau cara pemikiran. 

3. Elaborasi (elaboration). kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan 

menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau 

situasi sehingga menjadi lebih menarik. Sehingga produk yang dihasilkan 

akan mudah dipahami.  

4. Originalitas (originality). kemampuan untuk menemukan gagasan unik atau 

kemampuan untuk menemukan suatu gagasan asli yang berbeda dengan 

orang lain atau sesuatu yang sudah ada sebelumnya. 

Dari  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  dua  ciri 

kreativitas yang memunculkan perilaku kreatif yaitu ciri  aptitude  (kognisi dan  

proses  berpikir)  dan  nonaptitude  (sikap  dan  perasaan).  Selain  itu terdapat  

lima  macam  kreativitas  yaitu  fluency  (kelancaran),  flexibility (keluwesan),  

originality  (keaslian),  elaboration  (keterperincian),  dan sensitivity (kepekaan) 

2.4.4 Pengukuran Kreativitas 

Utami Munandar ( 2012:44 ) untuk menjadi individu kreatif, dibutuhkan 

kemampuan berpikir yang mengalir bebas, dan ide yang orisinal yang didapat dari 

alam pikirannya sendiri. Berpikir kreatif juga menuntut sesorang memiliki banyak 

gagasan. Dengan kata lain, agar siswa bisa berpikir kreatif, siswa haruslah bisa 
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bersikap terbuka dan fleksibel dalam mengemukakan ide dan gagasan. Semakin 

banyak ide yang di cetuskannya akan meningkatkan dan mengembangkan potensi, 

pengetahuan dan kreativitas siswa. 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat  kreativitas siswa, dapat diukur 

melalui beberapa cara sebagai berikut : 

a) Kelancaranberpikir (fluency of thinking) 

Kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide secara cepat. Dalam aspek 

ini, yang diutamakan adalah kuantitas, dan bukan kualitas. 

b) Flekaibilias 

Siswa mampu memberikan jawaban yang berbeda-beda. contohnya pada 

gambar lingkaran, siswa dapat meberikan jawaban mereka tentang gambar 

lingkaran tersebut dengan beerbagai macam jawaban seperti bola, piring, 

bulan, telur dan sebagainya. Siswa juga diminta untuk membuat sebanyak 

mungkin objek hidup atau mati pada lingkaran tersebut.Tes ini bukan sebagai 

tes menggambar melainkansebagai tes gagasan sehingga siswa dapat 

mengemukakan dan menuangkan ide-ide mereka pada gambar lingkaran 

tersebut 

c) Orisinalitas 

Siswa mampu memberikan jawaban yang berbeda dengan jawaban siswa lain. 

Misalnya dari bentuk lingkaran yang sama, siswa dapat menggambarkannya 

sebagai wajah orang. 

d) Elaborasi 

Siswa dapat memerikan jawaban secara rinci sekaligus mampu memperkaya 

dan mengembangkan jawaban tersebut. Siswa juga bisa melengkapi gambar 

wajah tersebut dengan mata, hidung, telinga, bibir dan lainnya.Semakin 

banyak organ-organ yang digambarkan dapat menunjukkan krativitas dari 

siswa. Namun siswa yang kreatif tidak hanya sekedar mengemukakan ide, 

tetapi juga dapat mengembangakan gagasan yang dilontarkannya.  
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Penelitian ini mengambil salah satu tes kreativitas yaitu untuk dapat 

melakukan penelitian. Pemikiran kreatif menggambarkan empat komponen 

kreativitas yang dapat diakses yaitu: a) Kelancaran, merupakan kemampuan untuk 

menghasilkan sejumlah ide.b) keluwesan atau fleksibilitas, merupakan 

kemampuan menghasilkan ide-ide beragam. c) kerincian atau elaborasi, 

merupakan mengembangkan, membumbui, atau mengeluarkan sebuah ide. d) 

orisialitas, merupakan kemampuan menghasilkan ide yang tidak biasa di antara 

kebanyakan atau jarang. 

2.5  Model Pembelajaran Project Based Learning ( PjBL ) 

2.5.1 Pengertian Model Pembelajaran Model Pembelajaran Project Based 

Learning ( PjBL ) 

Kesuksesan dalam mengajar mempunyai dampak besar bagi para peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut berperan aktif dalam proses  

pembelajaran sehingga siswa tidak hanya terfokus kepada guru. Dalam hal ini 

guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar bagi siswa melainkan hanya 

sebagai fasilitator, sehingga proses pembelajaran tidak terjadi satu arah. Untuk 

menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang aktif, guru perlu merancang 

pembelajaran kreatif yang dapat melibatkan siswa secara langsung. Salah-satu 

cara yang dapat digunakan oleh gurudengan menggunakan model-model 

pembelajaran yang dapat memberikan perubahan kepada peserta didik dalam 

pembelajaran. Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan 

misalnya model Pembelajran Project Based Learning(PjBL). Model pembelajaran 

ini merupakan salah-satu model pembelajara kreatif dan efektif yang berfokus 

pada pemecahan masalah, ineteraksi antar siswa, kreativitas berfikir, dan 

menciptakan atau membuat suatu karya/proyek baik secara individu maupun 

kelompok. 

Depdiknas (2003:7) pembelajaran berbasis proyek/tugas terstruktur (Project 

Based Learning PjBL) Pendekatan pembelajaran yang membutuhkan suatu 

pembelajaran yang komprehensif dimana lingkungan belajar siswa (kelas) 

didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik 

termasuk pendalaman materi suatu materi pembelajaran, dan melaksanakan tugas 
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bermakna lainnya. Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Suatu 

model kegiatan dikelas yang berbeda dengan biasanya. Kegiatan pembelajaran 

berbasis proyek berjangka waktu lama, antar disiplin, berpusat pada siswa 

danterintegrasi dengan masalah dunia nyata. Model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) menurut Warsono & Hariyanto (2012:153) adalah suatu 

pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah 

kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa, atau dengan suatu proyek 

sekolah. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran 

yang lebih mengutamakan pengalaman siswa. Dengan memberikan waktu dan 

kesempatan kepada siswa baik secara individu maupun kelompok untuk dapat 

memecahkan/menyelesaikan masalah yang diberikan terkait dengan materi dan 

sesuai dengan keadaan lingkungan untuk dapat meningkatkan kreativitas siswa, 

membantu siswa menemukan ide-ide baru, membuat dan menciptakan suatu 

karya/produk berdasarkan konsep-konsep, teori atau informasi yang diperoleh.  

2.5.2 Langkah-Langkah Model Pembelajran Project Based Learning (PjBL) 

Pembelajaran berbasis proyek menurut Hosnan (2014:325) meliputi langkah-

langkah sebagai berikut; a) penentuan; b) proyek; Penentuan proyek dapat berupa 

tugas secara langsung atau dari permasalahan-permaslahan yang harus 

diselesaikan; c) perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek; d) menyusun 

langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian tugas atau 

proyek; e) penyusunan jadwal pelaksanaan proyek; f) meliputi penyusunan jadwal 

sesuai langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang telah 

ditentukan sebelumnya; g) penyelesaian proyek dengan monitoring guru. Hal ini 

meliputi penyelesaian proyek dengan melakukan aktifitas penyelesaian proyek 

seperti yang telah dirancang dengan bimbingan dan pengawasan guru.; a) 

penyusunan laporandan presentasi atau publikasi; b) penyusunan laporan dan 

publikasi berdasarkan penyelesaian tugas yang dikomunikaskan kepada guru dan 

teman-teman yang lain;c) evaluasi proses dan hasil proyek;d) Kegiatan ini 

mencakup refleksi atas aktivitas dan hasil tugas atau proyek yang telah dikerjakan. 
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Menurut Rais (2010:8-9) langkah-langkah model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) sebagai berikut;1) Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan 

yang dapat memberi penugasan pada siswa untuk melakukan suatu aktivitas. 

Topik hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan 

investigasi mendalam ;2) Merencanakan proyek,Perencanaan dilakukan secara 

bersama-sama antara guru dengan siswa sehingga siswa diharapakan akan merasa 

memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan 

kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial 

dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, menginformasikan 

alat dan bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek;3) Menyusun 

jadwal aktivitas, Guru bersama dengan siswa menyusun jadwal kegiatan dalam 

menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan siswa diberi 

arahan untuk mengelola waktu yang ada. Siswa mencoba menggali sesuatu yang 

baru, akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan apabila kegiatan siswa 

melenceng dari tujuan proyek. Proyek yang dilakukan oleh siswa merupakan 

proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga 

siswa dapat menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. 

Pada saat jam pembelajaran dilakukan sekolah, siswa akan mempresentasikan 

hasil proyeknya di kelas;4) Mengawasi jalannya proyek, Guru akan melakukan 

monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring 

dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, 

guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas siswa. Guru mengajarkan kepada 

siswa bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Siswa dapat memilih perannya 

masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok;5) 

Penilaian terhadap produk yang dihasilkan, Penilaian ini dilakukan untuk 

membantu guru mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi 

kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat 

pemahaman yang sudah dicapai oleh siswa, dan membantu guru dalam menyusun 

strategi pembelajaran berikutnya.Penilaian produk dilakukan saat masing-masing 

kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara 

bergantian;6) Evaluasi,Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa 
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melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. 

Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, 

siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek. 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Project Based Learning(PjBL)merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

seluruh siswa dalam proses pembelajaran dan memberikan lebih banyak waktu 

kepada siswa untuk menyelesaikan suatu masalah secara individu maupun 

kelompok sesuai dengan teori, konsep, atau informasi yang diperoleh siswa. 

Sintak model pembelajaran Project Based Learning(PjBL)dalam pembelajaran 

berbasis proyek, terdapat sintaks yang harus diikuti, sintaks pembelajaran berbasis 

proyek yaitusebagaiberikut. 

Tabel 2.1 : sintak model pembelajaran Project Based Learning ( PjBL ) 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Fase 

1 

Guru memberikan masalah Siswa mengidentifikasi masalah dan 

membuat rumusan masalah dalam bentuk 

pertanyaan 

Fase 

2 

Guru membantu siswa dalam 

merancang proyek 

Siswa mulai merancang proyek secara 

kolaboratif, perancangan juga meliputi 

penjadwalan maupun 

pesiapan lainnya 

Fase 

3 

Guru memantau kegiatan siswa  Siswa melakukan penelitian awal sebagai 

model dasar dari produk yang akan 

dikembangkan 

Fase 
4 

Guru memantau kerja proyek 
yang dilakukan siswa 

Siswa mulai membuat produk awal 
sebagaimana rencana dan hasil penelitian 

yang dilakukan 

Fase 
5 

Guru menilai dan memberikan 
kritik dan saran terhadap hasil 

proyek yang telah dikerjakan 

Siswa meminta pendapat atau kritik dari 
anggota kelompok lain ataupun guru 

Fase 

6 

Guru memberi penilaian, 

penguatan, masukan saran, dan 
perbaikan atas produk yang telah 

dihasilkan perserta didik 

Siswa mempresentasikan hasil proyek 

2.5.3 Kelebihan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai pengaruh 

dari penggunaan atau penerapan model pembelajaran ini. Menurut Anatta (dalam 

al-Tabany,2014:48) beberapa kelebihan dari model pemebelajaran berbasis 

proyek ini antara lain sebagai berikut:  
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1. Meningkatkan motivasi 

Siswa akan lebih tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan 

meras bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan. 

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan maslah 

Model pembelajaran project based learning menggunakan lingkungan 

belajar yang dapat meningkatkan kemampuan untuk untuk memecahkan 

masalah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah 

berdasarkan tugas yang telah diberikan dengan kompleks. 

3. Meningkatkan kolaborasi 

Model ini mendukung dalam mengembangkan adanya kerjasama yang 

baik antar anggota kelompok. Sehingga ketrampilan untuk berkomunikasi, 

bekerjasama, berdiskusi dan salling bertukar pendapat antar siswa juga 

akan meningkat. 

4. Meningkatkan ketrampilan mengelola sumber 

Pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan pengalaman dan 

pembealajaran kepada siswa dalam mengorganisasikan perencanaan 

penyelesaian proyek, merencanakan alokasi waktu dan sumber-sumber 

lain sebagai perlengkapan penyelesaian tugas.  

Adapun kelemahan-kelemahan dari penggunaan model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL) dalam Abidin( 2013:171 )  sebagai berikut : 

a. Memerlukan banyak waktu dan biaya 

b. Memerlukan banyak media dan sumber belajar 

c. Memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap berkembang 

d. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu 

2.6 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi 

acuan dari penelitian ini, berikut adalah kajian hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti : 

Umi Faizah. 2015. Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model Project 

Based Learning untuk Meningkatkan Ketrampilan Proses Dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SD Negeri Seworan, Wonosegoro. Hasil penelitian  menunjukkan 
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temuan: 1)  model  pembelajaran Project Based Learning dilakukan  dengan  

langkah-langkah; a)  penentuan pertanyaan mendasar, b) mendesain perencanaan 

proyek,c) Menyusun  jadwal, d) Memonitor siswq dan kemajuan proyek;e) 

Menilai hasil proyek;f)  Mengevaluasi  pengalaman.Temuan  lain  adalah  bahwa  

model pembelajaran Project based learning terbukti meningkatkan ketrampilan 

proses sub tema macam-macam sumber energi.  Persentase  peningkatan  

ketrampilan  proses  sub  tema  macam-macam  sumber  energi  sebesar 26% pada  

siklus  1  dan  30,67%  untuk  siklus2. b) meningkatkan  persentase  jumlah  siswa  

yang  mencapai  ketuntasan  belajar  minimal(KKM) berikut : kondisi awal, 

persentase pencapaian kriteria ketuntasan minimal(KKM)  untuk  muatan  Bahasa 

Indonesia  sebesar 40%(6 siswa),  pada  siklus 1 persentase meningkat menjadi 

60%(9 siswa) dan pada siklus 2 persentase jumlah  siswa  yang  mencapai  KKM 

meningkat  menjadi  73,33%(11  siswa). Sedangkan  untuk  muatan  IPA  kondisi  

awal  persentase pencapaian kriteria ketuntasan  minimal (KKM)  sebesar  

46,67%,(7 siswa)  pada  siklus  1 persentase meningkat menjadi 60% (9 siswa) 

dan pada siklus 2 persentase jumlah siswa yang  mencapai KKM meningkat 

menjadi 80%(12 siswa).  

Andita Putri Surya. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kreativitas Siswa Kelas 3 

SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan kreativitas di SD Negeri SidorejoLor 01 Salatiga. Pada siklus 

pra siklus persentase belajar siswa 46% dan kemudian meningkat pada siklus 

pertama sebanyak 72% dan meningkat lagi menjadi 92% di siklus II. Sedangkan 

kreativitas siswa di pra siklus 29% meningkat menjadi 51% pada siklus pertama 

pertemuan 2 dan meningkat menjadi 90% di siklus kedua pertemuan 2. 

Ni Made Nepri Andari. 2016. Penerapan Model Project Based Learning 

Bororientasi Pendidikan Karakter Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IV SDN Dangin Putri. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan ketuntasan klasikal kompetensi pengetahuan IPA dari 56,02% pada 

siklus I menjadi 87,74% pada siklus II dengan kata lain terjadi peningkatan 
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33,33%.secara umum data hasil belajar kompetensi sikap dalam belajar IPA 

menunjukkan keseluruh siswa memiliki sikap yang baiak. Peningkatan hasil 

belajar IPA terjadi dari pra siklus ke siklus I maupun dari siklus I ke siklus II. 

Kemudian hasil kompetensi keterampilan menunjukkan adanya peningkatan 

kuantitas siswa yang memenuhi indikator kompetensui keterampilan IPA.   

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

model  project based learning berorientasi pendidikan karakter dapat 

meningkatkan hasil elajar  IPA siswa kelas  IV  SDN  20 Dangin Puri.  

Juwita Tindaon dan Deny Setiawan. 2015. Penerapan Pembelajaran Project 

Based Learning Menggunakan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Hasill 

Belajar PPKn dan Pembentukan Karakter Siswa kelas IV SD Negeri 094102 

Sambosar Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun Tahun Ajaran 

2014/2015. Dari hasil penelitian berupa kegiatan awal, kegiatan lanjutan (siklus I), 

dan Siklus II, ternyata project based learning pada tema 8 “tempat tinggalku” 

dapat meningkatkan hasil belajar PPKn siswa. Hal itu diketahui dari hasil 

penilaian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti yang dilakukan selama 2 siklus.  

Padasiklus 1 perolehan nilai rata-rata pada observasi (ranaha fektif) untuk 

kegiatan guru sebesar 73,33% dan 93,33% pada siklus 2 dan untuk kegiatan siswa 

sebesar 72,10% pada siklus 1 dan menjadi 81,71% pada siklus 2. Penilaian produk 

siswa (ranahp sikomotor) sebesar 48,67% pada siklus 1 dan meningkat menjadi 

72,10% pada siklus 2, sehingga terjadi peningkatan sebesar 23,43%. Hasil 

perolehan rata-rata angket karakter siswa padasiklus 1 adalah 75,48% (kategori 

cukup) dan pada siklus 2 adalah 89,43% (kategori sangat baik). Berdasarkan data 

hasil belajar yang diperoleh dari hasil penelitian inim enyimpulkan bahwa 

penerapan project based learning dapat meningkatkan hasil belajar dan 

pembentukan karakter siswa kelas IV terutama pada tema 8 “tempat tinggalku”. 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat memberikan gambaran kepada 

peneliti untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan penggunaan 

modelpembelajaranProjectBased Learning dalam upaya peningkatan kreativitas 

siswa, dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian yang dilakukan 

oleh para peneliti diatas juga terbukti menguatkan teori bahwa penggunaan model 
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pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dalam dalam proses pembelajaran 

dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa ketrampilan proses dan 

pembentukankaraktersiswa 

2.7   Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi 

objek dari suatu permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pada 

tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.Kerangka berpikir 

ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis.Oleh karena itu 

merancang model pembelajaran yang akan digunakan untuk menarik perhatian 

siswa dan mengacu pada aktivitas yang akan meningkatkan kreativitas siswa 

dalam proses pembelajaran. Model yang digunakan yaitu model pembelajaran  

Project Based Learning (PjBL). 

Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) atau pembelajaran 

menggunakan proyek merupakan suatu model, strategi pembelajaran yang diawali 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa berdasarkan dunia nyata 

yang melibatkan siswa untuk mencari, menemukan solusi, membuat dan 

menciptakan sesuatu dengan melaui beberapa cara, tahap dan metode tertentu 

sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah atau proyek yang akan dikerjakan dan mampu menemukan cara, solusi, 

metode serta ketrampilan. Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

membuat siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat 

membantu meningkatkan kreativitas siswa. Model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) ini diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau 

menentukan suatu proyek yang akan dikerjakan oleh siswa kemudian siswa akan 

bekerjasama dalam kelompok yang akan didampingi atau dibimbing oleh selama 

kegiatan berlangsung. Selain itu siswa juga dilatih untuk bekerjasama dalam 

kelompok untuk dapat mencari dan menemukan ide-ide dan solusi untuk 

menyelesaikan atau mengerjakan sebuah proyek, Setelah itu siswa dibimbing 

untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau aktivitas dari hasil karya/proyek 

yang telah di selesaikan dengan penuh semangat dan percaya diri. Penerapan 

model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) pada proses pembelajaran 
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mempunyai dampak positif untuk meningkatkan kerativitas dan hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 

2.8 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dengan 

langkah-langkah secara umumyaitu diawali dengan langkah-langkah (1) 

penentuan pertanyaan mendasar, (2) mendesain perencanaan proyek, (3) 

menyusun jadwal, (4) memonitor siswa dan kemajuan proyek, (5) menguji 

hasil dan presentasi atau publikasi hasil proyek, dan (6) mengevaluasi 

proses hasil proyek siswa dapat meningkatkan kreatifitas  dan hasil belajar 

Pembelajaran 

Tematik  

Metode 

ceramah  

Kompentensi hasil belajar  

dan  kreativitas  siswa 

Proses belajar hendaknya dapat 

mememnuhi semuan domain 

kongnitif,afektif dan phisikomotorik  

Inovasi 

Pembelajaran 

1. Siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dalam 

bentuk pertanyaan 

2. Siswa mulai merancang proyek secara kolaboratif, perancangan juga meliputi 

penjadwalan maupun 

3. pesiapan lainnya 

4. Siswa melakukan penelitian awal sebagai model dasar dari produk yang akan 

dikembangkan 

5. Siswa mulai membuat produk awal sebagaimana rencana dan hasil penelitian 

yang dilakukan 

6. Siswa meminta pendapat atau kritik dari anggota kelompok lain ataupun guru 

7. Mengerjakan proyek yang ditugaskan menarik kesimpulan 

8. Siswa mempresentasikan hasil proyek 

 

 

Peningakatan Hasil 

Belajar  
Peningkatan 

Kreativitas  
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siswa kelas III SD Negeri Gendongan 02 Salatiga Semester I Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

2. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat 

meningkatkan kreativitas siswa kelas III SD Negeri Gendongan 02 

Salatiga. 

3. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Gendongan 02 

Salatiga. 




