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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. Definisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah Skenario yang 

disusun untuk pelaksanaan pembelajaran yang didalamnya terdapat rangkaian 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Didalamnya mencakup 

kompetensi inti, Kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, media dan alat pembelajaran, model pembelajaran, sumber 

belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian.  

Pernyataan lain yang dikatakan oleh Zuhdan, dkk (2011, Hlm.16) 

bahwa “perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk 

melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran.” 

Adapula menurut Kosasih (2014, Hlm. 144) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) merupakan rencana pembelajaran yang pengembangannya 

mengacu pada suatu KD tertentu di dalam kurikulum atau silabus. RPP dibuat 

dalam rangka pedoman guru dalam mengajar sehinga pelaksanaannya bisa 

lebih terarah, sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Setiap guru pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP 

disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. 

Hal ini sejalan dengan yang terdapat pada Permendikbud No. 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses mengatakan bahwa: 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
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prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun 

berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau 

lebih. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa RPP 

merupakan persiapan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum 

mengajar. Penyusunan RPP ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan dari 

proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan juga upaya mencapai kompetensi yang diharapkan, yakni 

kompetensi kognitif, afektif dan kompetensi psikomotor. 

 

b. Prinsip Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru baik secara 

individual maupun kelompok yang mengacu pada buku pegangan guru, buku 

pegangan peserta didik dan silabus yang telah ditetapkan.  

RPP sangat dipengaruhi oleh beberapa prinsip pembelajaran seperti 

halnya yang dikatakan oleh Niron (2009, Hlm.11), yaitu: 

1. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi peserta diidk. 

2. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang 

berlaku. 

3. Perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang 

tersedia. 

4. Perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan 

pembelajaran yang sistematis. 

5. Perencanaan pembelajaran bila perlu dilengkapi dengan lembaran 

kerja/ tugas dan atau lembar observasi. 

6. Perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. 

7. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan 

sistem yang menguatamakan keterpaduan antara tujuan/ kompetensi, 

materi, kegiatan belajar dan evaluasi.  

 

Selain teori di atas, adapun yang dikatakan oleh Kosasih (2014, Hlm. 

144-145) bahwa prinsip pengembangan penyusunan RPP yakni sebagai 

berikut: 

1. Disusun berdasarkan kurikulum atau silabus yang telah disusun di 

tingkat nasional. Oleh karena itu, setiap RPP harus memiliki 

kejelasan rujukan KI/KD-nya. Setiap KD (KI-3/KI-4) dikembangkan 
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ke dalam satu RPP yang di dalamnya mencakup satu ataupun 

beberapa pertemuan. 

2. Menyesuaikan dalam pengembangannya dengan kondisi di sekolah 

dan karakteristik para siswanya. Oleh karena itu, RPP idealnya 

berlaku untuk perkelas dengan asumsi bahwa para siswa di setiap 

kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

3. Mendorong partisipasi aktif siswa. Oleh karena itu, di dalam 

pembelajarannya, siswa selalu berperan sebagai pusat belajar, yakni 

dengan mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, serta, 

keterampilan dan kebiasaan belajar. Dengan pendekatan saintifik 

yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, hal tersebut sudah bisa 

terakomodasikan. 

4. Mengembangkan kegemaran siswa dalam membaca beragam 

referensi (sumber belajar) sehingga siswa terbiasa dalam 

berpendapat dengan rujukan yang jelas. Hal itu tercermin didalam 

langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP. Adapun peran guru 

adalah memberikan fasilitas belajar untuk mendorong ke arah itu, 

misalnya dengan selalu menyediakan referensi-referensi yang sesuai 

dengan KD. Guru mendorong siswa untuk selalu menggunakan 

perpustakaan sekolah, internet dan beragam sumber serta media 

belajar lainnya dalam memperdaya wawasan dan pengetahuan 

mereka. 

5. Memberikan banyak peluang kepada siswa untuk berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan, lisan, dan dalam bentuk karya-karya 

lainnya. Diharapkan setiap proses pembelajaran, para siswa dapat 

menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Setiap wujud 

penghargaan atas minat dan kreativitas, mereka berkenaan dengan 

KD yang sedang dipelajari. 

6. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, antara lain 

dengan menghadirkan beragam media dan sarana belajar yang 

menumbuhkan minat atau motivasi belajar siswa, termasuk dengan 

metode belajar variatif. 

7. Memerhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompenen 

pembelajaran yang satu dengan komponen pembelajaran yang 

lainnya sehingga bisa memberikan keutuhan pengalaman belajar 

kepada para siswa. Keutuhan pengalaman jika memungkinkan juga 

terjadi korelasi antar mata pelajaran. Dengan demikian, penyusunan 

RPP dalam satu mata pelajaran tertentu harus pula memerhatikan 

pengalaman belajar siswa yang diperoleh dari pelajaran lainnya.  

 

Selanjutnya berdasarkan Permendikbud Tahun 2016 Tentang Standar 

Proses, ada beberapa Prinsip penyusunan RPP, yakni: 

1. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, 

tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 
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kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 

leingkungan peserta didik. 

2. Partisipasi aktif peserta didik. 

3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, 

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan 

kemandirian. 

4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangkan kegeramaran membaca, pemahaman beragam 

bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan 

program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan 

remedi. 

6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar. 

7. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpadua lintas 

mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. 

8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dan kondisi. 

 

Berdasarkan paran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa prinsip yang harus ditaati agar tujuan kegiatan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai  yang diharapkan, yaitu: a) Berdasarkan kurikulum yang 

berlaku, b) memperhatikan karakteristik atau kondisi peserta didik, c) 

mendorong partisipasi aktif peserta didik, d) mengembangkan budaya 

membaca dan menulis, e) memperhitungkan waktu yang tersedia, f) dilengkapi 

dengan lembaran kerja/ tugas dan atau lembar observasi, g) mengakomodasi 

keterkaitan dan keterpaduan, h) memberikan umpan balik dan tidak lanjut, i) 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

c. Karakteristik Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Karakteristik Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yang terdapat 

pada situs online  www. disdik. Jabarprov. go.id/ datadisdik /img/ file_perpu.../ 

rpp1diakses pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 19.50 WIB, mengatakan bahwa 

karakteristik atau ciri‑ciri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

baikadalah sebagai berikut: 

1. Memuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan 

oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. 

http://www.disdik.jabarprov.go.id/datadisdik/img/file_perpu.../rpp1
http://www.disdik.jabarprov.go.id/datadisdik/img/file_perpu.../rpp1
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2. Langkah‑langkah pembelajaran disusun secara sistematis agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. 

3. Langkah‑langkah pembelajaran disusun serinci mungkin, sehingga 

apabila RPP digunakan oleh guru lain (misalnya, ketiga guru mata 

pelajaran tidak hadir), mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 

 

Selain itu dalam situs online http:// akuntansipendidik. blogspot.com/ 

2012/ 10/ cara-membuat-RPP-terbaru-dengan-benar.html di akses tanggal 17 

Mei Pukul 20.17, mengatakan bahwa dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) perlu memahami beberapa poin berikut ini: 

1. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu 

kali pertemuan atau lebih. 

2. RPP yang baik itu jelas, siapapun yang mengajarkan akan bisa 

membaca dan melakukan karena didalamnya dipaparkan tahap demi 

tahap (proses). 

3. RPP menggambarkan prosedur, struktur organiasasi pembelajaran 

untuk mencapai Kompetensi Dasar yang dutetapkan dalam standar 

isi dan dijabarkan dalam silabus. 

4. Susunan indikator dalam RPP guru melibatkan 3 aspek yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

5. Tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya 

audiens, behavior, condition, dan degree. Maksudnya dalam tujuan 

pembelajaran harus terdapat peserta didik (Audiens), tingkah laku 

(Behavior), kondisi belajar (Condition), dan tingkat keberhasilan 

(Degree). 

6. Ciri-ciri indikator yang kreatif dalam menyusun RPP adalah 

berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa.  

7. RPP berisi kegiatan-kegiatan yang terstruktur, jika tidak tersktruktur 

kemungkinan beasar kelas berantakan. 

8. Langsung mengajar tanpa RPP boleh saja, asal sang pendidik sudah 

mengerti dan mendokumentasikan skenario pembelajaran 1 tahun. 

9. Standar khusus RPP ada langkah awal, inti, akhir serta disertakan 

jenis penilaiannya. 

 

Selain itu, menurut Permendikbud No.22 Tahun 2016 Tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, mengatakan bahwa: 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP 

disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali 

pertemuan atau lebih. 
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Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan. Setiap guru di setiap satuan 

pendidikan wajib menyusun RPP untuk kelas dimana guru tersebut mengajar. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan sebelum 

awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai dan perlu diperbarui sesuai 

perkembangan kurikulum dan kebutuhan peserta didik.  

 

d. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

dipaparkan oleh Kosasih (2014, Hlm. 151) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) disusun dengan langkah-langkah berikut: 

1. Memilih KD dan Mengkaji Silabus 

Penyusunan RPP harus berpedoman pada kompetensi dasar (KD) 

yang ditetapkan kurikulum. Hal itu ada pada silabus yang telah 

disusun pemerintah. Selain KD, dalam silabus tertuang pula 

komponen-komponen materi, metode, media, perangkat evaluasi, 

serta langkah-langkah pembelajaran secara umum. Dengan demikian 

keberadaan silabus sangat memudahkan guru di dalam penyusunan 

RPP.  

2. Menjabarkan KD ke dalam Tujuan dan Indikator Pembelajaran  

Tujuan pembelajaran sudah tercantum dalam silabus. Akan tetapi, 

dapat pula guru menyusun sendiri denga rumusan yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran diturunkan dari KD 

dengan memuat unsur-unsur ABCD (audiens, behavior, condition, 

degree).  

Adapun indikator merupakan penunjuk pencapaian tujuan itu sendiri, 

baik berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

3. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran 

Materi pelajaran merupakan pengembangan dari indikator atau KD 

yang dinyatakan sebelumnya. Di dalamnya harus mencakup aspek 

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 

4. Memilih Metode dan Media (Perangkat) Pembelajaran. 

Pemilihan jenis metode dan media pembelajaran yang sangat 

ditentukan oleh tujuan pembelajaran di samping karakteristik siswa. 

5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

Disamping mengacu pada tujuan pembelajaran, langkah kegiatan 

belajar harus benar-benar menggunakan metode dan media yang 

telah dipersiapkan sebelumnya 

6. Mengembangkan Jenis Penilaian 

Penilaian merupakan komponen terakhir dari RPP. Di dalam silabus, 

komponen tersebut sudah tercantum dan guru perlu 
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mengembangkannya secara lebih rinci, terutama berkenaan dengan 

wujud instrumennya. 

 

Adapun menurut Niron (2009, Hlm. 15) Langkah-langkah yang harus 

dilakukan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mengisi kolom identitas. 

2. Menentukan alokasi waktu yang dibuthkan untuk pertemuan yang 

telah ditetapkan. 

3. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang 

terdapat pada silabus yang telah disusun. 

4. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SI, KD, dan indikator 

yang telah ditentukan (Lebih rinci dari KD dan Indikator. Pada 

kurikulum 2013 rumusan indikator sama dengan tujuan 

pembelajaran, karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak 

dapat dijabarkan lagi). 

5. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok/ 

pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan 

uraian dari materi pokok/ pembelajaran. 

6. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

7. Merumuskan langkah-langah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajaran 

berupa rincian skenario pembelajaran yang mencerminkan 

penerapan strategi pembelajaran termasuk alokasi waktu setiap 

tahap.  

 

Selanjutnya berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses, mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1. Kegiatan pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib:  

a. Menyiapkan peserta diidk secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

b. Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 

internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jeng peserta 

didik. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai, dan 

e. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang 
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disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 

Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau 

saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(Project based learning) disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi dan jenjang pendidikan. 

a. Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alterbatif yang 

dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 

pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong 

peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. 

Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini 

memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam 

domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, 

tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan 

belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya 

kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, 

disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning). 

c. Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik 

dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan 

harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan 

hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu 

melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning). 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi: 

a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; 

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok; dan 

d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 
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Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu hal pokok untuk menunjang 

keberhasilan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus disusun dengan benar agar tujuan 

pembelajaran yang ditargetkan dapat tercapai. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang baik adalah RPP yang jelas, maksudnya siapapun 

yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena didalamnya 

dipaparkan tahap demi tahap. Dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) kita perlu berpedoman pada standar proses pendidikan 

yaitu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

2. Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

a. Definisi Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) adalah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek/ kegiatan sebagai media 

pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, 

sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.  

Adapun menurut Abidin (2014, Hlm. 167) menyatakan bahwa “Project 

Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang secara langsung 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk 

mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu”. 

Selain itu, menurut Khamdi (2007, Hlm. 169) menyatakan bahwa 

“Project Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang melibatkan 

siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang siswa bekerja 

secara otonom mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan puncaknya 

menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dismpulkan bahwa pembelajaran 

berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata sehingga 

menghasilkan suatu produk. 
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b. Karakteristik Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik atau ciri-ciri 

tersendiri, begitu pula dengan model pembelajaran Project Based Learning  

(PjBL). Pembelajaran dengan model Project Based Learning merupakan 

pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada belajar kontekstual 

melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks.  

Adapun menurut Center For Youth Development and Education Boston 

dalam Muliawati (2010, Hlm. 10) diakses pada situs online http:// 

gurukreatif.wordpress.com/2007/09/18/penerapan-metode-belajar-aktif- dalam- 

pembelajaran- berbasis proyek pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 18.02 WIB 

mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik pembelajaran dengan 

menggunakan model Project Based Learning , yakni: 

1. Melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks, persoalan-

persoalan dunia nyata, dimana pun para siswa dapat memilih dan 

menentukan persoalan atau masalah yang bermakna. 

2. Para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan, penelitian 

keterampilan perencanaan, berpikir kritis dan kemampuan 

memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. 

3. Para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan 

dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika 

mengerjakan proyek. 

4. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan 

mempraktekkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja 

dalam tim koorperatif, maupun saat mendiskusikan dengan guru. 

5. Memberikan kesempatan bagi siswa mempraktekkan berbagai 

keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan 

karir (bagaimana mengalokasikan waktu, menjadi individu yang 

bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui 

pengalaman). 

6. Menyampaikan harapan mengenai presentasi/ hasil pembelajaran (ini 

disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran untuk sekolah 

dan negara. 

7. Melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk bersikap kristis 

tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman 

dengan pelajaran. 

8. Berakhir dengan presentasi atau produk yang menunjukkan 

pembelajaran da kemudian dinilai (kriteria dapat ditentukan oleh 

siswa). 
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Sedangkan menurut Buck Institute for Education dalam Wena (2011, 

Hlm. 145) mengatakan bahwa model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Siswa membuat keputusan dan kerangka kerja. 

2. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. 

3. Siswa merancang proses untuk mencapai hasil. 

4. Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola 

informasi yang dikumpulkan. 

5. Siswa melakukan evaluasi secara kontinu. 

6. Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. 

7. Hasil akhir berupa produk dan di evaluasi kualitasnya. 

8. Kelas memiliki atmosfir yang memberi tolerasi kesalahan dan 

perubahan. 

 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) sebagai 

berikut: 

1. Siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja atau sebuah proyek. 

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada siswa. 

3. Siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau 

tantangan yang diajukan. 

4. Siswa secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola 

informasi untuk memecahkan permasalahan. 

5. Proses evaluasi dilakukan secara kontinyu. 

6. Siswa bersama guru melalukan refleksi di akhir pembelajaran. 

7. Produk akhir dari aktivitas dievaluasi secara kualitatif. 

 

c. Kelebihan Model Pembelajaran Project Based Learning 

Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) merupakan model 

pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) memiliki beberapa kelebihan. 

Kelebihan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

menurut Kamdi (2010, Hlm. 54) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan motivasi. Laporan-laporan tertulis tentang proyek 

banyak yang mengatakan bahwa siswa tekun sampai lewat batas 

watu, berusaha keras dalam mencapai proyek. 
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2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Penelitian pada 

pengembangan keterampilan kognitif tingkat tinggi siswa 

menekankan perlunya bagi siswa untuk terlibat di dalam tugas-tugas 

pemecahan masalah dan perlunya untuk pembelajaran khusus pada 

bagaimana menemukan dan memecahkan masalah. Banyak sumber 

yang mendeskrispsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat 

siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-

problem yang kompleks. 

3. Meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek 

memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan komunikasi. Kelompok kerja koorperatif, evaluasi 

siswa, pertukaran informasi adalah aspek-aspek kolaboratif dari 

sebuah proyek. Teori-teori kogntif yang baru dan konstruktivistik 

menegaskan bahwa belajar adalah fenomena sosial dan bahwa siswa 

akan belajar lebih di dalam lingkungan kolaboratif. 

4. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bagian dari menjadi 

siswa yang independen adalah bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas yang kompleks. Pembelajaran berbasis proyek 

yang diimplementasikan secara baik memberikan kepada siswa 

pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan 

membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

 

Selain itu, menurut Annata (2008, Hlm. 80) ada beberapa kelebihan dari 

model Project Based Learning (PjBL) diantaranya sebagai berikut: 

1. Keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam 

proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum yang 

lain. 

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai 

sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek 

membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

msalah-masalah yang kompleks. 

3. Meningkatkan kolaborasi, pentingnya kerja kelompok dalam proyek 

memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan komunikasi. Teori-teori kognitif yang baru dan 

konstruktivistik menegaskan bahwa belajar adalah fenomena sosial 

dan siswa akan belajar praktek dalam mengorganisasi proyek, 

membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan model pembelajaranProject Based Learning (PjBL) adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong kemampuan 

mereka untuk melakukan pekerjaan penting. 
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2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

3. Membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah yang 

kompleks. 

4. Meningkatkan kolaborasi. 

5. Mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan 

berkomunikasi. 

6. Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber. 

7. Memberikan pengalaman kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain 

seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara kompleks dan 

dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. 

9. Melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan 

pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. 

10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga siswa maupun 

guru menikmati proses pembelajaran. 

 

d. Kelemahan Model Pembelajaran Project Based Learning  

Selain kelebihan, model pembelajaran Project Based Learningjuga 

mempunyai kelemahan dalam penerapannya. 

Sejalan dengan hal itu.menurut Susanti (2008, Hlm. 34) diakses dalam 

situs online pada tanggal 18 Mei 2017 Pukul 18.13 WIB (http://www.e-

jurnal.com). Menyebutkan ada beberapa kekurangan, yaitu: 

1. Kondisi kelas agak sulit dikontrol dan mudah menjadi ribut saat 

pelaksanaan proyek karena adanya kebebasan pada siswa sehingga 

memberi peluang untuk ribut dan untuk itu diperlukannya kecakapan 

guru dalam penguasaan dan pengelolaan kelas yang baik. 

2. Walaupun sudah mengatur alokasi waktu yang cukup masih saja 

memerlukan waktu yang lebih banyak untuk pencapaian hasil yang 

maksimal.  

 

Kemudian adapula menurut Anita (2007, Hlm. 27) menyebutkan 

beberapa kelemahan model Project Based Learning(PjBL) adalah sebagai 

berikut: 

http://www.e-jurnal.com/
http://www.e-jurnal.com/
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1. Tiap mata pelajaran mempunyai kesulitan sendiri, yang tidak dapat 

selalu dipenuhi di dalam proyek. 

2. Sukar untuk memilih proyek yang tepat. 

3. Menyiapkan tugas bukan suatu yang mudah, karena memerlukan 

banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

4. Sulitnya mencari sumber-sumber referensi yang sesuai. 

5. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

 

Berdasarkan dua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kelemahan atau kekurangan pada penerapan model pembelajaran 

Project Based Learning(PjBL) , yaitu sebagai berikut: 

1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. 

2. Membutuhkan biaya lebih banyak. 

3. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 

4. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 

5. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, 

dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. 

  

e. Langkah-langkah model Project Based Learning 

Sama halnya seperti model pembelajaran lainnya, dalam model 

pembelajaranProject Based Learning(PjBL) juga memiliki langkah-langkah 

yang harus diperhatikan. Adapun langkah-langkah yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli dibawah ini sebagai berikut: 

Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning(PjBL) 

dilaksanakan dalam 3 tahap seperti yang dikatakan menurut Thomas, dkk 

dalam Anita (2007, Hlm. 25), yaitu: 

1. Tahapan Perencanaan Proyek 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

b. Menentukan topik yang akan dibahas. 

c. Mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil berjumlah 4 sampai 

5 orang dengan tingkat kemampuan beragam. 

d. Merancang dan menyusun LKS. 

e. Merancang kebutuhan sumber belajar. 

f. Menetapkan rancangan penilaian.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Siswa dalam masing-masing kelompok melaksanakan proyek 

dengan melakukan investigasi atau berpikir dengan kemampuannya 

berdasarkan pada pengalaman yang dimiliki. Kemudian diadakan 
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diskusi kelompok. Sementara guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dengan bertindak sebagai fasilitator. 

3. Tahap Penilaian 

Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap hasil kerja masing-

masing kelompok. Berdasarkan penilaian tersebut, guru dapat 

membuat kesimpulan apakah kegiatan tersebut perlu diperbaiki atau 

tidak, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. 

 

Sebagaimana dikembangkan oleh The George Lucas Education 

Foundation (2005, Hlm. 52) terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1   

Langkah-langkah Pelakanaan Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Penjelasan Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek atau 

Project Based Learning (PjBL) sebagai berikut: 

1. Penentuan pertanyaan mendasar  

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan 

yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. 

Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan 

sebuah investigasi mendalam. Pengajar berusaha agar topik yang diangkat 

relevan untuk para peserta didik. 

 

2. Mendesain perencanaan proyek 

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta 

didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas 

peroyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas 

yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara 

mengintegrasi berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan 

yang dapat diakses untuk membuat proyek. 

 

 

Penentuan Pertanyaan 

Mendasar 

Mendesain Perencanaan 

Proyek 

Menyusun Jadwal 

Mengevaluasi Menguji Hasil Memonitor 
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3. Menyusun jadwal 

Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif  menyusun jadwal 

aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas dalam tahap ini antara lain: 

1) Membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. 

2) Membuat deadline penyelesaian proyek. 

3) Membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. 

4) Membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak 

berhubungan dengan proyek 

5) Meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan 

suatu cara. 

 

4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek  

Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap 

aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan 

dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain 

pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar 

mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubric yang dapat merekam 

keseluruhan aktivitas yang penting. 

 

5. Menguji Hasil 

Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur 

ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing 

peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah 

dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi 

pembelajaran berikutnya. 

 

6. Mengevaluasi pengalaman 

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses 

refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini 

peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya 

selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan 
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diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, 

sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiri) untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek atau 

Project Based Learning (PjBL) di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

langkah-langkah penggunaan model Project Based Learning (PjBL) yaitu 

dengan pertanyaan yang esensial, perencanaan pengaturan pengerjaan proyek 

atau menyiapkan alat dan bahan, membuat jadwal aktivitas, memonitoring 

perkembangan proyek peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan 

hasil pengalaman belajar peserta didik dengan memamerkan di depan kelas.  

 

f. Sintaks Model Pembelajaran Project Based Learning 

Tahapan PjBL yang dapat diterapkan untuk sekolah dasar mengikuti 

tahapan yang dijabarkan oleh Patton dan Robin (2012. Hlm. 125) yaitu: 

 

 

 

 

Bagan 2.2 

Tahapan Model Pembelajaran Project Based Learning 
 

No Tahapan Rincian Pelaksanaan 

1 Memperoleh Ide Ide membuat proyek dapat diperoleh dari internet 

atau berdiskusi dengan teman sejawat, namun harus 

tetap terkait dengan kurikulum yang ditetapkan. 

Pertanyaan yang selalu diajukan terkait dengan 

proyek yang diusulkan adalah: 

“Apakah semua peserta didik terlibat dalam 

mengerjakan proyek ini?” 

“Apakah peserta didik belajar sesuai harapan jika 

mengerjakan proyek ini? 

2 Merancang 

Proyek 

Guru menetapkan apa yang harus dipelajari oleh 

peserta didik dengan mengerjakan proyek. Sebaiknya 

Memperoleh Ide Merancang Proyek Menyetel Proyek 

 

Memamerkan Proyek Membuat Proyek 
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guru membuat proyek terlebih dahulu untuk 

mengetahui kesukaran dan waktu yang diperlukan 

dalam membuat proyek, serta memahami hal-hal 

yang dapat dipelajari selama membuat proyek. Guru 

juga dapat merancang penilaian proses dan produk 

selama proses perancangan. 

3 Menyetel 

Proyek 

Menyetel proyek, maksudnya adalah membicarakan 

rencana proyek yang akan dikerjakan oleh peserta 

didik. Tahapan yang dapat dilakukan adalah: 

 Menyajikan rencana pembuatan proyek 

 Memperkenalkan proyek 

 Diskusi untuk klasifikasi  

4 Membuat 

proyek 

Untuk peserta didik kelas rendah, guru dapat 

menunjukkan contoh proyek yang sudah dibuat. 

Sedangkan untuk kelas tinggi, guru menetapkan 

harapan yang dikehendaki terhadap proyek yang 

dibuat. Guru perlu memonitor kemajuan peserta didik 

dalam mengerjakan proyek. 

5 Memamerkan 

Proyek 

Kelompok guru perlu menetapkan waktu untuk 

melaksanakan pameran produk yang telah dibuat oleh 

peserta didik. Bahkan sekolah perlu 

mengoordinasikan hasil pameran dengan 

mengundang orang tua peserta didik. 

Tabel 2.1   

Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Selain itu, menurut Abidin (2013, Hlm. 172) Tahapan model 

pembelajaran Project Based Learningadalah sebagai berikut: 
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    Bagan 2.3 

Tahapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa tahapan 

Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) adalah sebagai berikut: 

a. Praproyek. Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru di 

luar jam pelajaran. Pada tahap ini guru merancang deskripsi proyek, 

menentukan batu pijakan proyek, menyiapkan media dan berbagai 

sumber belajar, dan menyiapkan kondisi pembelajaran.  

b. Fase 1: Mengidentifikasi Masalah  

Pada tahap ini siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. 

Berdasarkan pengamatannya tersebut siswa mengidentifikasi 

masalah dan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan.  

c. Fase 2: Membuat Desain dan Jadwal Pelaksanaan Proyek 

Pada tahap ini secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok 

ataupun dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka 

buat, menentukan penjadwalan proyek, dan melakukan aktivitas 

persiapan lainnya. 

d. Fase 3: Melaksanakan Penelitian  

Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan penelitian awal sebagai 

model dasar bagi produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan 

kegiatan penelitian tersebut mengumpulkan data selanjutnya 

menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik analisis data yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

e. Fase 4: Menyusun Draft/Prototipe Produk  

Pada tahap ini siswa mulai membuat produl awal sebagaimana 

rencana dan hasil Penelitian yang dilakukannya.  

f. Fase 5: Mengukur, Menilai, dan Memperbaiki Produk 

Praproyek Fase 1 

Menganalisis 

Masalah 

Fase 2 

Membuat Desain dan 

Jadwal Pelaksanaan 

Proyek 

Fase 3 

Melaksanakan 

Penelitian 

Fase 4 

Menyusun Draf/ 

Prototipe 

Fase 5 

Mengukur, menilai, 

dan memperbaiki 

produk 

Fase 6 

Publikasi Produk 
Pascaproyek 
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Pada tahap ini siswa melihat kembali produk awal yang dibuat, 

mencari kelemahan, dan memperbaiki produk tersebut. Dalam 

praktiknya, kegiatan mengukur dan menilai produlk dapat dilakukan 

dengan meminta pendapat atau kritik dari anggota kelompok lain 

atau pendapat guru.  

g. Fase 6: Finalisasi dan Publikasi Produk  

Pada tahap ini siswa melakukan finalisasi produk. Setelah diyakini 

sesuai dengan harapan, produk publikasikan. 

h. Pascaproyek  

Pada tahap ini guru menilai, memberikan penguatan, masukan, dan 

saran perbaikan atas produk yang telah dihasilkan siswa.  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, sintaks model 

pembelajaran Project Based Learning ada beberapa tahapan. Pada tahap yang 

pertama yaitu prapoyek, kemudian dilanjutkan dengan Fase 1, Fase 2, Fase 3, 

Fase 5 dan Fase 6, setelah itu Pascaproyek.  

 

3. Hasil Belajar 

a. Definisi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian siswa yang didapatkan dari suatu 

proses pembelajaran dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan 

tingkah laku seseorang agar menjadi lebih baik. 

Seperti halnya menurut Anni (2004, Hlm. 4) mengatakan bahwa “hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar.” 

Sedangkan menurut Sudjana (1990, Hlm. 22) mengatakan bahwa “hasil 

belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.” 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom (Sudjana, 2009, Hlm 20) 

mengatakan bahwa Aspek yang diukur dalam penilaian terdriri dari: 

1) Aspek kognitif mencakup: pengetahuan (recalling) kemampuan 

mengingat, pemahaman (comprehension) kemampuan memahami, 

aplikasi (application) kemampuan penerapan. Analisis (Analysis) 

kemampuan menganalisa suatu informasi yang luas menjadi bagian-

bagian kecil, sintesis (synthesis) kemampuan menggabungkan 

beberapa informasi menjadi suatu kesimpulan, evaluasi (evaluation) 

kemampuan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang 

buruk dan memutuskan mengambil tindakan. 
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2) Aspek afektif mencakup: menerima (receiving) termasuk kesadaran, 

keinginan untuk menerima stimulus, respon, control, dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar, menanggapi (responding) reaksi 

yang diberikan, ketepatan aksi, perasaan, kepuasaan dan lain-lain. 

Menilai (evaluating) kesadaran menerima norma, sistem nilai dan 

lain-lain. Mengorganisasikan (organization) pengembangan norma 

dan organisasi sistem nilai. Membentuk watak (characterization) 

sistem nilai yang terbentuk memperngaruhi pola kepribadian dan 

tingkah laku. 

3) Aspek psikomotorik. Psikomotorik merupakan tindakan seseorang 

yang dilandasi penjiwaan atas dasar teori yang dipahami dalam suatu 

mata pelajaran. Ranah psikomotor mencakup: meniru (perception), 

menyusun (manipulating), melakukan dengan prosedur (precision), 

melakukan dengan baik dan tepat (articulation), melakukan tindakan 

secara alami (naturalization). 

 

Adapun berdasarkan menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Pasal 

3 mengatakan bahwa “Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.” 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa 

setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar, perubahan perilaku individu 

yang meliputi 3 ranah yanki ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan 

perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program 

pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan 

lingkungan belajar. 

 

b. Prinsip-prinsip Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar siswa di dalam pembelajaran bukanlah 

pekerjaanyang mudah karena harus membutuhkan latihan berupa tes lisan 

maupun tes tulis serta penguasaan teori-teoritentang penilaian yang terkait 

dengan hal apa yang akan dinilai.Untuk dapat melakukan penilaian yang 

efektif, maka perlu diperhatikanbeberapa prinsip penilaian sebagai dasar dalam 

melaksanakan penilaianhasil belajar siswa. 

Selain itu, Kusaeri dan Suprananto (2012, Hlm. 8-9) Mengemukakan 

beberapa prinsip-prinsip hasil belajar siswa antara lain: 
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1. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran 

(part of, not a part from instruction). 

2. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world 

problem), bukan dunia sekolah (School work-kind problems). 

3. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria 

yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 

4. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari 

tujuan pembelajaran (kognitif, afektif, dan sensori-motorik) 

 

Adapun menurut Purwanto (2000, Hlm. 72-75) mengatakan ada 

beberapa prinsip penilaian hasil belajar siswa, yakni: 

1. Penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang 

komperhensif. 

2. Penilaian hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar 

mengajar. 

3. Penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi 

pengajar. 

4. Penilaian harus bersifat komparabel. 

5. Penilaian hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi 

penilaian, yaitu penilaian yang norm-referenced dan yang crieterion-

referenced. 

6. Harus dibedakan antara penskoran (skoring) dan penilaian.  

 

Sementara berdasarkan Permendikbud No. 23Tahun 2016 Tentang 

Standar Penilaian Pendidikan, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip penilaian 

hasil belajar siswa, sebagai berikut: 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria 

yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. 

3. Adil, berarti tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, 

suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 

komponen yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai 

teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan 

bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 
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8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip 

penilaian hasil belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber 

motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip 

ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi peserta didik 

maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan.  

 

c. Karakteristik Hasil Belajar 

Karakteristik hasil belajar menurut Dimyati dan Moedjiono (2006, 

Hlm.88) mengemukakan ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri hasil belajar 

yaitu:  

1. Hasil belajar memiliki kepastian berupa pengetahuan, kebiasaan, 

keterampilan, sikap atau cita-cita. 

2. Adanya perubahan mental dan perubahan jasmani. 

3. Memiliki dampak pengajaran dan dampak pengiring. 

 

Karakteristik hasil belajar menurut Agung (2005, Hlm. 76) mengatakan 

bahwa “ciri-ciri hasil belajar melibatkan prolehan kemampuan-kemampuan 

yang dibawa sejak lahir. Belajar bergantung kepada pengalaman, sebagain dari 

pengalaman itu merupakan umpan balik dari lingkungan, memperoleh 

kecakapan baru dan membawa perbaikan pada ranah kognitif, afektif, 

psikomotorik.” 

Berdasakan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan karakteristik hasil 

belajar merupakan perubahan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor pada proses pembelajaran. 

 

d. Unsur-unsur Hasil Belajar 

Unsur-unsur Hasil belajar yang dikatakan oleh Dimyanti (1994, Hlm. 

187) mengemukakan bahwa “Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil 
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belajar siswa secara umum dapat di klasifikasikan menjadi tiga, yakni: Ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.” 

Sedangkan menurut Sudjana (2009, Hlm. 22) mengemukakan bahwa 

“Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional. Menggunakan klasifikasi hasil belajar 

dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.” 

Adapun berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang 

Standar Penilaian Pendidikan, bahwa unsur-unsur hasil belajar, meliputi: 

1. Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, 

aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 

2. Lingkup penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup 

aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-

unsur hasil belajar merupakan kecakapan yang mencakup 3 ranah yakni ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

4. Sikap Kerjasama 

a. Pengertian Kerjasama 

Kerjasama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, 

karena dengan kerjasama manusia dapat melangsungkan kehidupannya. 

Kerjasama juga menuntut interaksi antara beberapa pihak. Karena pada 

hakikatnya manusia pasti bergantung pada sesama. 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Soerjono Soekanto (2006, Hlm. 

66) mengatakan bahwa “kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara 

orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat 

tersebu sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan 

antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

bersama.” 

Sedangkan Menurut Miftahul Huda (2011, Hlm. 24-25) menjelaskan 

lebih rinci yaitu “ketika siswa bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas 

kelompok. Mereka memberikan dorongan, anjuran dan informasi pada teman 

sekelompoknya yang membutuhkan bantuan. Hal ini berarti dalam kerjasama, 
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siswa yang lebih paham akan memiliki kesadaran untuk menjelaskan kepada 

teman yang belum paham.” 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kerjasama siswa dapat diartikan sebagai sebuah interaksi atas hubungan  

antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru ataupn guru dengan guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan yang dimaksud adalah 

hubungan yang dinamis yaitu hubungan saling menghargai, saling peduli, 

saling membantu dan saling memberikan dorongan sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan 

pembelajaran tersebut meliputi perubahan tingkah laku, penambahan 

pemahaman, dan penyerapan ilmu pengetahuan.  

 

b. Karakteristik Sikap Kerjasama 

Kerjasama terdapat beberapa karakteristik seperti halnya yang 

dikatakan oleh Sudarwan (2009, Hlm.1-3) yakni sebagai berikut: 

1. Memahami perasaan orang lain. Untuk dapat memahami perasaan 

orang lain anak perlu belajar dulu rasa senang, sedih, marah, takut, 

kecewa, dansebagainya.  

2. Berteman. Memberi kesempatan kepada anak untuk merasa nyaman 

bersama anak lain dan mengajarkan keberanian untuk berteman 

adalah keterampilan penting yang akan menguntungkannya di 

kemudian hari. 

3. Bekerja dengan teman-teman. Berlatih bekerja dengan teman akan 

menghasilkan serangkaian nilai positif dan kerjasama yang akan 

membantunya tumbuh sehat, mudah menyesuaikan diri dan kuat. 

4. Belajar mempercayai. Belajar mempercayai orang lain adalah  unsur 

penting dalam mempertahankan hubungan yang kuat dengan orang-

orang yang disayangi dan bekerja sama dengan anak. 

5. Mengungkapkan kasih sayang. Menurut para psikiater, menerima 

dan memberi pelukan sangat penting untuk tumbuh menjadi orang 

dewasa yang mantap secara emosional. 

6. Belajar menyelesaikan masalah atau konflik dalam kelompok. 

Pendidikan anak bukan semata proses pencapaian kecerdasan 

akademik dengan indikator angka-angka kumulatif. Melainkan 

membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan mulia yang 

beramal.  

 

Selain itu, Menurut Muda (2009. Hlm. 2) mengemukakan bahwa ciri-

ciri kerjasama antara lain sebagai berikut: 

1. Mempunyai banyak teman. 
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2. Suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya. 

3. Banyak terlibat dalam kegiatan kelompok di luar sekolah. 

4. Berperan sebagai penengah ketika trejadi konflik antar temannya. 

5. Berempati besar terhadap perasaan atau penderitaan orang lain. 

6. Sangat menikmati pekerjaan mengajari orang lain. 

 

Berdasarkan dua pendaat di atas, maka karakteristik kerja sama antara 

lain:a) dapat melaksanakan tugas kelompok, b) dapat bekerjasama dengan 

teman, c) mau bermain dengan teman dan d) suka bersosialisasi di sekolah atau 

di lingkungan tempat tinggalnya. 

 

c. Faktor Pendorong Sikap Kerjasama 

Faktor yang mendorong terjadinya sikap kerjasama menurut H. 

Kusnadi (2003) yang diakses dalam situs online https://jenjitpuriningtias. 

wordpress.com/ 2014/02/01/membangun-hubungan-kerjasama/pada tanggal 18 

Mei 2017 Pukul 09.14 WIB yaitu: 

1. Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan 

peningkatan produktivitas. 

2. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja 

lebih produktif, efektif, dan efisien. 

3. Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya 

operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan 

kemampuan bersaing meningkat. 

4. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis 

antarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan. 

5. Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan 

semangat kelompok. 

6. Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang 

trejadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga 

dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. 

 

Sedangkan menurut pandangan Davis & Miller (1996) diakses pada 

situs online (nurkamshe.blogspot.com /2013 /05 /makalah- model -davis. html) 

pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 20.40 WIB yaitu “dengan bekerja secara 

kolaborasi, pembelajar menjadi lebih sukses sebagai bagian dari anggota tim 

dan kinerja menjadi lebih berkualitas. Sukses sebagai bagian dari tim dan 

kinerja yang berkualitas, merupakan keterampilan yang sangat penting ketika 

nnati mereka sudah mulai memasuki dunia kerja”. 
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Berdasarkan dua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor pendorong sikap kerjasama adalah a) Manusia sebagai makhluk sosial, 

b)keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan dan persatuan, c) Peningkatan 

atau pemenuhan kesejahteraan, d) Adanya kesadaran saling membantu dan 

mengutamakan kepentingan bersama ataupun umum, e) Usaha penyesuaian 

dan integrasi atau penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama. 

 

d. Faktor Penghambat Sikap Kerjasama 

Selain faktor pendorong adapula faktor penghambat sikap kerjasama 

yang dikatakan Menurut Anita lie (2008, Hlm. 28) mengatakan bahwa “faktor 

penghambat kerjasama adalah “banyak siswa tidak senang disuruh bekerjasama 

dengan yang lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang 

lain dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu merasa minder 

ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai. Siswa yang 

tekun juga merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang saja pada 

hasil kerih payah mereka.” 

Sedangkan menurut Slavin (1997) mengatakan bahwa“faktor 

penghambat sikap kerjasama adalah pada umumnya para pelajar sangat tidak 

mudah bekerja dalam tim, apalagi bila anggota tim tersebut merupakan teman-

teman dekatnya. Namun demikian, kadang-kadang di antara mereka sering 

terjadi konflik yang berkepanjangan dalam membentuk tim kolaboratif. 

Konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan pandangan, pola pikir, 

latar belakang, status, tujuan dan sebagainya. Dalam pembelajaran, perbedaan 

tersebut perlu diakomadasi, karena sangat penting dalam membangun 

kerjasama.” 

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor penghambat sikap kerja yaitu: a) Tidak saling membantu, b) Tidak 

bertanggung jawab, c) Tidak ada rasa semangat, d) Malas danTidak aktif dalam 

kelompok. 
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e. Upaya Meningkatkan Kerjasama Siswa 

Untuk meningkatkan kerjasama perlu diajarkan keterampilan sosial. 

Dalam hal ini dikarenakan dengan keterampilan sosial nilai-nilai dalam 

kerjasama akan terinternalisasi dalam diri siswa dengan cara pembiasaan. 

Sikap kerjasama siswa akan meningkat apabila ada upaya dari pendidik/guru 

yang dilakukan untuk menumbuhkannya. Keterampilan ini sangat mendukung 

keberhasilan siswa dalam berbagai prestasi, baik akademis maupun non 

akademis mereka di masyarakat, kualitas hidup, kesehatan fisik maupun 

kesehatan mental. Oleh karena itu, jika siswa diharapkan memiliki 

keterampilan kerjasama, maka sekolah, guru, dan orang tua, atau lingkungan 

belajar harus mengajarkan keterampilan tersebut dengan baik semenjak dini. 

Upaya menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, 

Michael Magin (2004) mengemukakan 14 (empat belas) cara, yakni: 

1. Tentukan tujuan bersama dengan jelas. Sebuah tim bagaikan sebuah 

kapal yang berlayar di lautan luas. Jika tim tidak memiliki tujuan atau 

arah yang jelas, tim tidak akan menghasilkan apa-apa.  Tujuan 

memerupakan pernyataan apa yang harus diraih oleh tim, dan 

memberikan daya memotivasi setiap anggota untuk bekerja. Contohnya, 

sekolah yang telah merumuskan visi dan misi sekolah hendaknya 

menjadi tujuan bersama. Selain mengetahui tujuan bersama, masing-

masing bagian seharusnya mengetahui tugas dan tanggungjawabnya 

untuk mencapai tujuan bersama tersebut. 

2. Perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota. Setiap anggota tim 

harus menjadi pemain di dalam tim. Masing-masing bertanggung jawab 

terhadap suatu bidang atau jenis pekerjaan/tugas. Di lingkungan 

sekolah, para guru selain melaksanakan proses pembelajaran biasanya 

diberikan tugas-tugas tambahan, seperti menjadi wali kelas, mengelola 

laboratorium, koperasi, dan lain-lain. Agar terbentuk kerja sama yang 

baik, maka pemberian tugas tambahan tersebut harus didasarkan pada 

keahlian mereka masing-masing. 

3. Sediakan waktu untuk menentukan cara bekerjasama. Meskipun 

setiap orang telah menyadari bahwa tujuan hanya bisa dicapai melalui 

kerja sama, namun bagaimana kerja sama itu harus dilakukan perlu 

adanya pedoman. Pedoman tersebut sebaiknya merupakan kesepakatan 

semua pihak yang terlibat. Pedoman dapat dituangkan secara tertulis 

atau sekedar sebagai konvensi. 

4. Hindari masalah yang bisa diprediksi. Artinya mengantisipasi masalah 

yang bisa terjadi.  Seorang pemimpin yang baik harus 

dapatmengarahkan anak buahnya untuk mengantisipasi masalah yang 

akan muncul, bukan sekedar menyelesaikan masalah. Dengan 

mengantisipasi, apa lagi kalau dapat mengenali sumber-sumber 
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masalah, maka organisasi tidak akan disibukkan kemunculan masalah 

yang silih berganti harus ditangani. 

5. Gunakan konstitusi atau aturan tim yang telah disepakati bersama. 

Peraturan tim akan banyak membantu mengendalikan tim dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan menyediakan petunjuk ketika ada hal 

yang salah. Selain itu perlu juga  ada konsensus tim dalam mengerjakan 

satu pekerjaan. 

6. Ajarkan rekan baru satu tim agar anggota baru mengetahui bagaimana 

tim beroperasi dan bagaimana perilaku antaranggota tim berinteraksi. 

Yang dibutuhkan anggota tim adalah gambaran jelas tentang cara kerja, 

norma, dan nilai-nilai tim. Di lingkungan sekolah ada guru baru atau 

guru pindahan dari sekolah lain, sebagai anggota baru yang baru perlu 

”diajari” bagaimana bekerja di lingkungan tim kerja di sekolah. Suatu 

sekolah terkadang sudah memiliki budaya saling pengertian, tanpa ada 

perintah setiap guru mengambil inisiatif untuk menegur siswa jika tidak 

disiplin. Cara kerja ini mungkin belum diketahui oleh guru baru 

sehingga perlu disampaikan agar tim sekolah tetap solid dan kehadiran 

guru baru tidak merusak sistem. 

7. Selalulah bekerjasama, caranya dengan membuka pintu gagasan orang 

lain. Tim  seharusnya menciptakan lingkunganyang terbuka dengan 

gagasan  setiap anggota. Misalnya sekolah sedang menghadapi masalah 

keamanan dan ketertiban, sebaiknya dibicarakan secara bersama-sama 

sehingga kerjasama tim dapat berfungsi dengan baik. 

8. Wujudkan gagasan menjadi kenyataan. Caranya dengan menggali 

atau memacu kreativitas tim dan mewujudkan menjadi suatu kenyataan. 

Di sekolah banyak sekali gagasan yang kreatif, karena itu usahakan 

untuk diwujudkan agar tim bersemangat untuk meraih tujuan. Dalam 

menggali gagasan perlu mencari kesamaan pandangan. 

9. Aturlah perbedaan secara aktif. Perbedaan pandangan atau bahkan 

konflik adalah hal yang biasa terjadi di sebuah lembaga atau organisasi. 

Organisasi yang baik dapat memanfaatkan perbedaan dan 

mengarahkannya sebagai  kekuatan untuk memecahkan masalah. Cara 

yang paling baik adalah mengadaptasi perbedaan menjadi bagian 

konsensus yang produktif. 

10. Perangi virus konflik, dan jangan sekali-kali ”memproduksi” konflik. 

Di sekolah terkadang ada saja sumber konflik misalnya pembagian 

tugas yang tidak merata ada yang terlalu berat tetapi ada juga yang 

sangat ringan. Ini sumber konflik dan perlu dicegah agar tidak 

meruncing. Konflik dapat melumpuhkan tim kerja jika tidak segera 

ditangani. 

11. Saling percaya. Jika kepercayaan antaranggota hilang, sulit bagi tim 

untuk bekerja bersama. Apalagi terjadi, anggota tim cenderung 

menjaga jarak, tidak siap berbagi informasi,  tidak terbuka dan saling 

curiga.Situasi ini tidak baik bagi tim. Sumber saling ketidakpercayaan 

di sekolah biasanya  berawal dari  kebijakan yang tidak transparan 

atau konsensus yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu dan kepala 

sekolah tidak bertindak apapun. Membiarkan situasi yang saling tidak 

percaya antar-anggota tim dapat memicu konflik. 
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12. Saling memberi penghargaan. Faktor nomor satu yang memotivasi 

karyawan adalah perasaan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap 

pekerjaan danm prestasi organisasi. Setelah sebuah pekerjaan besar 

selesai atau ketika pekerjaan yang sulit membuat tim lelah, kumpulkan 

anggota tim untuk merayakannya. Di sekolah dapat dilakukan sesering 

mungkin setiap akhir kegiatan besar seperti akhir semester, akhir ujian 

nasional, dan lain-lain. 

13. Evaluasilah tim secara teratur. Tim yang efektif akan menyediakan 

waktu untuk melihat proses dan hasil kerja tim. Setiap anggota 

diminta untuk berpendapat tentang kinerja tim, evaluasi kembali 

tujuan tim, dan konstitusi tim. 

14. Jangan menyerah. Terkadang tim menghadapi tugas yang sangat sulit 

dengan kemungkinan untuk berhasil sangat kecil. Tim bisa menyerah 

dan mengizinkan kekalahan ketika semua jalan kreativitas dan 

sumberdaya yang ada telah dipakai. Untuk meningkatkan semangat 

anggotanya antara lain dengan cara memperjelas mengapa tujuan 

tertentu menjadi penting dan begitu vital untuk dicapai. Tujuan 

merupakan sumber energi tim. Setelah itu bangkitkan kreativitas tim 

yaitu dengan cara menggunakan kerangka fikir dan pendekatan baru 

terhadap masalah. 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan keterampilan kerjasama siswa dalam belajar adalah dengan 

mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif dalam proses belajar siswa di 

sekolah. Kemampuan berkolaborasi dapat dikembangkan melalui kegiatan-

kegiatan seperti observasi dan mengerjakan proyek tertentu. Ada empat domain 

kemampuan berkolaborasi yang dibutuhkan pebelajar dalam memecahkan 

suatu masalah secara bersama-sama, yakni (1) kemampuan membentuk tim, (2) 

bekerja/belajar secara kolaborasi, (3) melaksanakan pemecahan masalah secara 

kolaborasi, dan (4) mengatur perbedaan dalam tim (Hill & Tim, 1993) diaskes 

pada situs online tanggal 17 Mei 2017 Puku; 20.54 (journal. lppmunindra. 

ac.id/index. Php /Formatif/article/.../108/105). 

Dari teori di atas sejalan dengan upaya untuk meningkatkan 

keterampilan kerjasama siswa melalui pembelajaran, Hill dan Hill (1993) 

menjelaskan bahwa keterampilan kerjasama dapat dipelajari dan diajarkan, dan 

dalam setiap kelas pasti terdapat siswa-siswa yang hanya memiliki sedikit 

kesempatan untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan kerjasama 

daripada siswa yang lain. Namun lanjutnya, dengan memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk mengamati dan mempraktekkan serta dengan dorongan 

yang tepat, keterampilan kerjasama akan berhasil dipelajari oleh siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

dalam meningkatkan kerja sama adalah dengan menentukan tujuan bersama, 

saling percaya, tanggung jawab, solidaritas sesama anggota kelompok dan 

tidak mudah menyerah. 

 

5. Sikap Mandiri  

a. Pengertian Kemandirian 

Definisi mandiri menurut Masrun (1986, Hlm. 8) mengatakan bahwa 

“kemandirian adalah “suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk 

bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk 

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, maupun berpikir dan bertindak 

original/ kreatif, dan penuh inisiatif, mampu memperngaruhi lingkungan, 

mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.” 

Sedangkan menurut Kartini Kartono (1985, Hlm. 21), mengatakan 

bahwa “kemandirian seseorang terlihat pada waktu orang tersebut menghadapi 

masalah. Bila masalah itu dapat diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan 

dari orang tua dan akan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang 

telah diambil melalui berbagai pertimbangan maka hal ini menunjukkan bahwa 

orang tersebut mampu untuk mandiri”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah 

kemampuan siswa untuk melakukan aktifitas sendiri atau mampu berdiri 

sendiri dalam berbagai hal dari hal-hal yang sederhana hingga mengurus 

dirinya sendiri dan juga siswa sudah mulai belajar untuk memahami kebutuhan 

dirinya sendiri. 

 

b. Karakteristik Sikap Mandiri 

Keterampilan sikap mandiri mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang 

beragam. Ada beberapa pendapat mengenai karakteristik kemandirian, yaitu 

sebagai berikut: 
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Ciri-ciri kemandirian menurut Gillmore dalam Chabib Thoha (1993. 

Hlm 123) yaitu: 

1. Ada rasa tanggung jawab 

2. Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi secara 

intelegen. 

3. Adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang berbeda dengan 

orang lain. 

4. Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi 

orang lain. 

 

Sedangkan menurut Lindzey & Rotter (2000, Hlm. 56) berpendapat 

bahwa individu yang mandiri mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi. 

2. Secara relatif jarang mencari pertolongan pada orang lain. 

3. Menunjukkan rasa percaya diri 

4. Mempunyai rasa ingin menonjol. 

 

Sejalan dengan dua pendapat di atas, Antonius (2002, Hlm. 145) 

Mengemukakan bahwa ciri-ciri mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Percaya diri 

2. Mampu bekerja sendiri 

3. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya. 

4. Menghargai waktu. 

5. Tanggung jawab. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakterisrik atau ciri-ciri kemandirian tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Individu yang berinsiatif dalam segala hal. 

2. Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggung jawabkan padanya, tanpa 

mencari bantuan orang lain. 

3. Memperoleh kepuasaan dari hasil pekerjaannya. 

4. Mampu mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai suatu tujuan. 

5. Mampu berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif terhadap tugas dan kegiatan 

yang dihadapi. 

6. Menerima pendapat orang lain. 

7. Mampu mengemukakan pendapat di depan umum. 
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c. Faktor Pendorong Sikap Mandiri 

Ada beberapa faktor pendorong sikap mandiri, seperti halnya yang 

dikatakan oleh Masrun (1986, Hlm. 4) yaitu sebagai berikut: 

1. Usia 

Pengaruh dari orang lain akan berkurang secara perlahan-lahan pada 

saat anak menginjak usia lebih tinggi. Anak-anak akan lebih 

tergantung pada orang tuanya, tetapi ketergantungan itu lambat laun 

akan berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. 

2. Jenis kelamin 

Keinginan untuk berdiri dan mewujudkan dirinya sendiri merupakan 

kecendrungan yang ada pada setiap orang. Perbedaan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan pribadi 

individu yang diberikan pada anak pria danw anita. Dan perbedaan 

jasmani yang menyolok antara pria dan wanita secara psikis 

menyebabkan orang beranggapan bahwa perbedaan kemandirian 

antara pria dan wanita. 

3. Konsep diri 

Konsep diri yang positif mendukung adanya perasaan yang 

kompeten pada individu untuk menentukan langkah yang diambil. 

Bagaimana individu tersebut memandang dan menilai keseluruhan 

dirinya atau menentukan sejauh mana pribadi individualnya. Mereka 

yang mmandang dan menilai dirinya mampu, cenderung memiliki 

kemandirian dan sebaliknya mereka yang memandang dan menilai 

dirinya sendiri kurang atau cenderung menggantungkan dirinya pada 

orang lain. 

4. Pendidikan 

Semakin bertambahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, 

kemungkinan untuk mencoba sesuatu baru semakin besar, sehingga 

orang akan lebih kreatif dan memiliki kemampuan. Dengan belajar 

seseorang dapat mewujudkan dirinya sendiri sehingga orang 

memiliki keinginan sesuatu secara tepat tanpa tergantung dengan 

orang lain. 

5. Keluarga 

Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

melatarkan dasar-dasar kepribadian seorang anak, demikian pula 

dalam pembentukan kemandirian pada diri seseorang. 

6. Interaksi Sosial 

Kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan social 

serta mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik akan 

mendukung perilaku seseorang yang bertanggung jawab, mempunyai 

perasaan aman dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang 

dihadapi dengan baik tidak mudah menyerah akan mendukung untuk 

berperilaku mandiri. 

 

Selain itu, Menurut Yamin & Sabri (2013, Hlm. 63) anak yang mandiri 

untuk ukuran anak usia dini terlihat dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. Dapat melakukan segala aktifitasnya secara sendiri meskipun tetap 

dengan pengawasan orang dewasa. 

2. Dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan pandangan, 

pandangan itu sendiri diperolehnya dari melihat perilaku atau 

perbuatan orang-orang disekitarnya. 

3. Dapat bersosialisasi dengan orang lain tanpa perlu ditemani 

orangtua. 

4. Dapat mengontrol emosinya bahkan dapat berempati terhadap orang 

lain. 

 

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

mencapai kemandirian seseorang tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang 

mendasari terbentuknya kemandirian siswa itu sendiri. Faktor-faktor ini 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan yang selanjutnya 

akan menentukan seberapa jauh seorang individu bersikap dan berpikir cara 

mandiri dalam menjalani kehidupan lebih lanjut. 

 

d. Faktor Penghambat Sikap Mandiri 

Selain faktor pendorong adapula faktor penghambat menurut Tim 

Redaksiterdapat beberapa hal yang menyebabkan anak tidak mandiri yang 

terdapat pada situs online http://www. duniapendidikan. web. id/ 2016/ 07/ 

konsep- kemandirian-anak .html pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 21.05 WIB 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bantuan yang berlebihan; banyak orang tua yang merasa “kasihan” 

melihat anaknya bersusah payah melakukan sesuatu sehingga 

langsung memberikan pertolongan perlakuan yang menganggap 

anak tidak bisa apa-apa seperti itu sebenarnya justru memberi 

kesempatan pada anak untuk memanipulasi bantuan orang tua. Anak 

cenderung tidak mau berusaha di kala mengalami kesulitan. 

2. Rasa bersalah orang tua; hal ini sering dialami oleh orang tua yang 

keduanya bekerja atau mereka yang memiliki anak sakit-

sakitan/cacat. Orang tua ingin menutupi rasa bersalah mereka dengan 

memenuhi segala keinginan anak. 

3. Terlalu melindungi; anak yang diperlakukan seperti porselen, 

cenderung akan tumbuh menjadi anak yang rapuh. Mereka akan 

goncang di kala mengalami kesulitan karena selama ini orang tua 

selalu memenuhi segala permintaaannya. 

4. Perhatian atau ketidakacuhan berlebih; banyak anak yang memakai 

senjata merengek atau menangis karena tahu orang tuanya surplus 

perhatian. Itu bisa juga terjadi pada anak yang orang tuanya bersikap 

acuh tak acuh. Mereka sengaja malas melakukan segala sesuatunya 

sendiri agar mendapat perhatian dari orang tua. 
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5. Berpusat pada diri sendiri; anak yang masih sangat egosentris, 

memfokuskan segalanya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Mereka 

begitu mementingkan dirinya sehingga orang harus menuruti segala 

kehendaknya. 

 

Sedangkan menurut Ali dan Asrori (2004, Hlm. 118) mengatakan 

bahwa “faktor penghambat kemandirian siswa antara lain: a) selalu bergantung 

pada orang lain, b) selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan, c) tidak 

berani memikul tanggung jawabnya sendiri.” 

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang dapat menghambat kemandirian siswa yaitu faktor pada diri sendiri 

misalnya a) selalu bergantung pada orang lain, b) ragu-ragu dalam mengambil 

keputusan, c) orang tua terlalu membatasi atau mengambil alih tanggung jawab 

dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya anak-anak dapat melakukannya 

sendiri. Karena kemandirian merupakan hasil dari interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

 

e. Upaya Meningkatkan Kemandirian Siswa 

Upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian melalui ikhtiar 

pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan untuk kelancaran 

perkembangan kemandirian siswa. Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) perlu 

melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian siswa. Adapun menurut 

Desmita (2009, Hlm. 190) mengemukakan upaya yang dapat dilakukan oleh 

sekolah untuk kemandirian siswa adalah: 1) Mengembangkan proses belajar 

mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai, 2) 

mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan 

dalam berbagai kegaitan sekolah, 3) memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengeksplorasi lingkungan serta mendorong rasa ingin tahu, 4) penerimaan 

posotif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan 

anak yang satu dengan yang lainnya., 5) menjalin hubungan yang harmonis dan 

akrab dengan anak. 

Selain itu menurut Ali dan Asrori (2004, Hlm. 118) di akses pada situs 

onlinehttp://www. dispsiad. mil. id/ index .php/ en/ psikologi-olah-raga/290-

membentuk kemandirian- anak- remaja pukul 08:53 mengatakan bahwa ada 
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beberapa cara untuk menerapkan sikap kemandirian siswa yaitu sebagai 

berikut: 

1. Beri kesempatan memilih 

Anak yang terbiasa berhadapan dengan situasi atau hal-hal yang 

sudah ditentukan oleh orang lain, akan malas untuk melakukan 

pilihan sendiri. Sebaliknya bila ia terbiasa dihadapkan pada beberapa 

pilihan, ia akan terlatih untuk membuat keputusan sendiri bagi 

dirinya. Misalnya, sebelum menentukan menu di hari itu, ibu 

memberi beberapa alternatif masakan yang dapat dipilih anak untuk 

makan siangnya. Demikian pula dalam memilih pakaian yang akan 

dipakai untuk pergi ke pesta ulang tahun temannya, misalnya. 

Kebiasaan untuk membuat keputusan - keputusan sendiri dalam 

lingkup kecil sejak dini akan memudahkan untuk kelak menentukan 

serta memutuskan sendiri hal-hal dalam kehidupannya. 

2. Hargailah usahanya 

Hargailah sekecil apapun usaha yang diperlihatkan anak untuk 

mengatasi sendiri kesulitan yang ia hadapi. Orang tua biasanya tidak 

sabar menghadapi anak yang membutuhkan waktu lama untuk 

membuka sendiri kaleng permennya. Terutama bila saat itu ibu 

sedang sibuk di dapur, misalnya. Untuk itu sebaiknya otang tua 

memberi kesempatan padanya untuk mencoba dan tidak langsung 

turun tangan untuk membantu membukakannya. Jelaskan juga 

padanya bahwa untuk membuka kaleng akan lebih mudah kalau 

menggunakan ujung sendok, misalnya. Kesempatan yang anda 

berikan ini akan dirasakan anak sebagai penghargaan atas usahanya, 

sehingga akan mendorongnya untuk melakukan sendiri hal-hal kecil 

seperti itu. 

3. Hindari banyak bertanya 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang tua , yang sebenarnya 

dimaksudkan untuk menunjukkan perhatian pada si anak, dapat 

diartikan sebagai sikap yang terlalu banyak mau tahu. Karena itu 

hindari kesan cerewet. Misalnya, anak yang baru kembali dari 

sekolah, akan kesal bila diserang dengan pertanyaan - pertanyaan 

seperti, “Belajar apa saja di sekolah?”, dan “Kenapa seragamnya 

kotor? Pasti kamu berkelahi lagi di sekolah!” dan seterusnya. 

Sebaliknya, anak akan senang dan merasa diterima apabila disambut 

dengan kalimat pendek : “Halo anak ibu sudah pulang sekolah!” 

Sehingga kalaupun ada hal-hal yang ingin ia ceritakan, dengan 

sendirinya anak akan menceritakan pada orang tua, tanpa harus di 

dorong-dorong. 

4. Jangan langsung menjawab pertanyaan 

Meskipun salah tugas orang tua adalah memberi informasi serta 

pengetahuan yang benar kepada anak, namun sebaiknya orang tua 

tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Sebaliknya, berikan kesempatan padanya untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Dan tugas Andalah untuk mengkoreksinya 

apabila salah menjawab atau memberi penghargaan kalau ia benar. 
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Kesempatan ini akan melatihnya untuk mencari alternatif-alternatif 

dari suatu pemecahan masalah. Misalnya, “Bu, kenapa sih, kita harus 

mandi dua kali sehari?”. Biarkan anak memberi beberapa jawaban 

sesuai dengan apa yang ia ketahui. Dengan demikianpun anak 

terlatih untuk tidak begitu saja menerima jawaban orang tua, yang  

akan diterima mereka sebagai satu jawaban yang baku. 

5. Dorong untuk melihat alternatif 

Sebaiknya anak pun tahu bahwa untuk nmengatasi suatu masalah , 

orang tua bukanlah satu-satunya tempat untuk bertanya. Masih 

banyak sumber-sumber lain di luar rumah yang dapat membantu 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk itu, cara yang dapat 

dilakukan orang tua adalah dengan memberitahu sumber lain yang 

tepat untuk dimintakan tolong, untuk mengatasi suatu masalah 

tertentu. Dengan demikian anak tidak akan hanya tergantung pada 

orang tua, yang bukan tidak mungkin kelak justru akan menyulitkan 

dirinya sendiri . Misalnya, ketika si anak datang pada orang tua dan 

mengeluh bahwa sepedanya mengeluarkan bunyi bila dikendarai. 

Anda dapat memberi jawaban : “Coba,ya, nanti kita periksa ke 

bengkel sepeda.” 

6. Jangan patahkan semangatnya 

Tak jarang orang tua ingin menghindarkan anak dari rasa kecewa 

dengan mengatakan “mustahil” terhadap apa yang sedang 

diupayakan anak. Sebenarnya apabila anak sudah mau 

memperlihatkan keinginan untuk mandiri, dorong ia untuk terus 

melakukanya. Jangan sekali-kali anda membuatnya kehilangan 

motivasi atau harapannya mengenai sesuatu yang ingin dicapainya. 

Jika anak minta ijin Anda, “Bu, Andi mau pulang sekolah ikut mobil 

antar jemput, bolehkan? ” Tindakan untuk menjawab : “Wah, kalau 

Andi mau naik mobil antar jemput, kan Andi harus bangun pagi dan 

sampai di rumah lebih siang. Lebih baik tidak usah deh, ya” seperti 

itu tentunya akan membuat anak kehilangan motivasi untuk mandiri. 

Sebaiknya ibu berkata “Andi mau naik mobil antar jemput? Wah, 

kedengarannya menyenangkan, ya. Coba Andi ceritakan pada ibu 

kenapa andi mau naik mobil antar jemput.” Dengan cara ini, paling 

tidak anak mengetahui bahwa orang tua sebenarnya mendukung 

untuk bersikap mandiri. Meskipun akhirnya, dengan alasan-alasan 

yang Anda ajukan, keinginannya tersebut belum dapat di penuhi. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah 

melakukan penciptaan kebebasan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam 

berbagai kegiatan di sekolah, menciptakan hubungan yang akrab, hangat dan 

harmonis dengan siswa, menciptakan keterbukaan, penerimaan positif tanpa 

syarat, menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan serta 

menciptakan empati kepada siswa. 
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6. Sikap Peduli 

a. Pengertian Sikap peduli 

Kata peduli memiliki makna yang beragam. Banyak literatur yang 

menggolongkannya berdasarkan orang yang peduli, orang yang dipedulikan 

dan sebagainya. Adapun yang dikatakan oleh Swanson (1991) yang diakses 

pada http: //karakterbangkit.blogspot.co.id/2016/10/peduli-kepedulian.html, 

pada hari Rabu, 3 Mei 2017 Pukul 11.36. mendefinisikan kepedulian sebagai 

salah satu cara untuk memelihara hubungan dengan orang lain, dimana orang 

lain merasakan komitmen dan tanggung jawab pribadi. mendefinisikan 

kepedulian sebagai salah satu cara untuk memelihara hubungan dengan orang 

lain, dimana orang lain merasakan komitmen dan tanggung jawab pribadi. 

Sedangkan Menurut bender (2003) diakses pada situs online http:// 

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46282/4/Chapter%20II.pdf tanggal 

18 Mei 2017 Pukul 10.50 kepedulian adalah menjadikan diri kita terkait 

dengan orang lain dan apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. Orang yang 

mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain daripada kepentingannya 

sendiri adalah orang yang peduli. Orang yang peduli tidak akan menyakiti 

perasaan orang lain. Mereka selalu berusaha untuk menghargai, berbuat baik, 

dan membuat yang lain senang. Banyak nilai yang merupakan bagian dari 

kepedulian, seperti kebaikan, dermawan, perhatian, membantu, dan rasa 

kasihan. Kepedulian juga bukan merupakan hal yang dilakukan karena 

mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepedulian merupakan cara memelihara hubungan dengan orang lain yang 

bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti 

memperhatikan orang lain, bebelas kasih, dan tolong menolong. 

 

b. Karakteristik Sikap Peduli 

Karakteristik sikap peduli menurut Anonim (2011) diakses pada situs 

online http:// repository. usu. ac.id/ bitstream/ 123456789/ 46282/4/ Chapter% 

20II.pdf pada tanggal 18 Mei 2017 Pukul 11.07 ada beberapa karakteristik 

kepedulian, sebagai berikut: 
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1. Pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang lain. 

2. Kesadaran kepada orang lain 

3. Kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan 

perhatian dan empati. 

 

Sedangkan menurut Muchlas Samani (2012, Hlm. 41) mengatakan 

bahwa “kepedulian sosial dimaknai dengancara berpikir dan berperilaku yang 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.” 

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik peduli yaitu dengan membantu teman yang kesulitan dalam 

pembelajaran, perhatian kepada orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan sekolah, menjaga keasrian, keindahan dan kebersihan lingkungan 

sekolah. 

 

c. Faktor Pendorong Sikap Peduli 

Teori Psikologi Individu Adler di akses pada situs online. 

http://sugithewae.wordpress.comtanggal 18 Mei 2017 Pukul 18.02 mengatakan 

bahwa “Lingkungan terdekat adalah yang paling berpengaruh besar dalam 

menentukan tingkat kepedulian sosial. Lingkungan terdekat yang dimaksud 

adalah keluarga, sekolah, teman-teman dan lingkungan masyarakat tempat 

seseorang tesebut tumbuh. Dari lingkungan tersebutlah seseorang mendapat 

nilai-nilai tentang kepedulian sosial. Nilai-nilai yang tertanam dalam 

kepedulian sosial secara umum meliputi antara lain: nilai kejujuran, kasih 

sayang, tolong menolong atau gotong royong”. 

Sedangkan pada situs online http://karakter0809.weebly.com/definisi-

kepedulian-sosial.htmltanggal 18 Mei 2017 Pukul 18.14 mengatakan bahwa 

“Rasa kepedulian terhadap sesama pada dasarnya semuanya berawal dari sikap 

dan watak yang dibawa sejak lahir oleh manusia . Ketika Masih kecil, faktor 

keluarga dan lingkungan juga menjadi salah satu faktor pemicu untuk 

menumbuhkan rasa kepedulian. Sebagai contoh ketika ada seorang pengemis di 

jalanan dan sang orang tua pun akan mulai untuk mengajari anak mereka untuk 

memberikan sebagian uang kepada mereka”. 

http://sugithewae.wordpress.com/
http://karakter0809.weebly.com/definisi-kepedulian-sosial.html
http://karakter0809.weebly.com/definisi-kepedulian-sosial.html
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Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan faktor pendorong 

sikap kepedulian seseorang yaitu dari lingkungan terdekat atau keluarga. 

Karena di dalam keluargalah seseorang bisa mengenal nilai-nilai tentang 

kepedulian sosial. Nilai-nilai yang tertanam dalam kepedulian sosial secara 

umum meliputi nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong atau gotong 

royong.  

 

d. Faktor Penghambat Sikap Peduli 

Teori Psikologi Individu Adler Online. http:// sugithewae. wordpress. 

com tanggal 18 Mei 2017 Pukul 18.06 mengatakan bahwa “Nilai-nilai 

kepedulian sosial yang saat ini mulai luntur contohnya sikap acuh tak acuh, 

sikap ingin menang sendiri, tidak setia kawan dan lain sebagainya. Penyebab 

lunturnya nilai-nilai tersebut sangat beragam, diantaranya karena kesengjangan 

sosial atau status sosial, karena sikap egois masing-masing individu, kurangnya 

pemahaman atau penanaman tentang nilai-nilai peduli sosial, kurangnya sikap 

toleransi, simpati dan empat”. 

Sedangkan diakses pada situs online eprints. ums.ac.id/ 24722/9/ 

NASKAH_PUBLIKASI.pdf tanggal 18 Mei 2017 Pukul 18.34 mengatakan 

bahwa “faktor intern yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang menjadi 

faktor penghambat sikap kepedulian seseorang yaitu kurangnya minat, 

motivasi, semangat dan keinginan siswa untuk berubah menjadi mandiri dan 

rasa kepedulian sosialnya”. 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat sikap peduli siswa yaitu dari diri seseorang tersebut karena 

kurangnya minat, motivasi, semangat dan keinginan siswa untuk berubah 

menjadi mandiri dan rasa kepesulian sosialnya serta kurangnya pemahaman 

tentang nilai-nilai peduli sosial. 

 

e. Upaya meningkatkan sikap peduli siswa 

Upaya untuk meningkatkan sikap peduli siswa menurut Dwi Siswoyo, 

dkk. (2008, Hlm. 87) mengatakan bahwa “Berbagai komponen pendidikan di 

sekolah sangat mendukung tercapainya tujuan pendidikan.Salah satu 
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komponen sentral dalam sistem pendidikan adalah peserta didik. Sosok peserta 

didik umumnya merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain 

untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan.”  

Disini gurulah yang berperan sebagai orang lain dalam membantu 

peserta didik untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Di 

dalam proses pembelajaran juga perlu diciptakan budaya peduli sosial. Banyak 

hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam menciptakan budaya peduli sosial. 

Budaya yang perlu dibangun didalam kelas saat pembelajaran yang berkaitan 

dengan karakter peduli sosial misalnya menciptakaninteraksi sosial yang baik, 

saling menghormati dan mendukung satu sama lain. 

Guru memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan peserta 

didik. guru juga memberikan peran yang besar terhadap keberhasilan dalam 

implementasi karakter  peduli sosial. Seperti yang dikatakan oleh Donie 

Koesoema (2007, Hlm. 214-215) berikut ini: 

Tumpuan pendidikan karakter ini ada di pundak guru. Konsostensi 

dalam mengajarkan pendidikan karakter tidak sekedar melalui apa yang 

dikatakan melalui pembelajaran di dalam kelas, melainkan nilai itu jug 

atampil dalam diri sang gur, dalam kehidupannya yang nyata di luar 

kelas. Karakter guru menentukan meskipun tidak selalu warna 

kepribadian anak didik. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan salah satu cara 

dalam mengembangkan sikap peduli sosial adalah dengan 

mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran. Guru sebagai model bagi 

siswanya sudah sepatutnya menjadi contoh yang baik untuk siswanya juga. 

Cara ini dianggap paling berhasil dalam upaya mengembangkan sikap peduli 

sosial. Hal itu dikarenakan sifat anak-anak masih suka meniru figure yang 

sering dilihatnya, terutama guru di sekolah. Contoh sikap peduli sosial yaitu 

dengan mengajak siswa untuk menjenguk teman mereka yang sedang sakit, 

selain itu juga dengan membantu siswanya yang merasa kesusahan dalam 

mengerjakan tugas-tugasna juga sudah menunjukkan sikap peduli sosial yang 

baik. 
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7. Pemahaman 

a. Pengertian Pemahaman 

Definisi pemahaman menurut Bloom (dalam Susanto, 2013, Hlm. 211) 

adalah “seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat 

memahami serta mengerti apa yang dia baca, yang dilihat, yang dialami, atau 

yang dia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang dia 

lakukan.” 

Sedangkan Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012, Hlm. 44) 

mengatakan bahwa “pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 

menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan 

dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dikatakan 

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi 

uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila siswa dapat memberikan contoh atau 

mensinergikan apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang 

ada di sekitarnya. 

 

b. Karakteristik Pemahaman 

Karakteristik pemahaman Menurut Davis (2002, Hlm. 146) 

menyebutkan empat kriteria seseorang dikatakan memahami konsep, yaitu: a) 

dapat menyatakan atribut-atributnya, b) dapat memberikan contoh dari konsep 

itu, c) dapat memberikan noncontoh dari konsep, dan d) dapat memberikan 

nama dan mendefinisikannya. 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2008, Hlm. 45) mengatakan bahwa 

“pemahaman memiliki ciri-ciri, yaitu: a) pemahaman lebih tinggi tingkatannya 

dari pengetahuan, b) pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan 

tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep, c)dapat 

mendeskrispikan mampu menerjemahkan, d) mampu menafsirkan, 
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mendeskripsikan secara variable, e) pemahaman eksplorasi, mampu membuat 

estimasi.” 

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila dia mampu memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari 

dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

 

c. Faktor Pendorong Pemahaman  

Faktor pendorong yang mempengaruhi pemahaman siswa menurut 

Slameto (2008, Hlm. 56) yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor internal (Dari diri sendiri) 

a. Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera yang 

sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau 

perkembangan yang tidak sempurna. 

b. Faktor psikologis, meliputi: keintelektualan (kecerdasan), minat, 

bakat, dan potensi prestasi yang dimiliki. 

c. Faktor pematangan fisik atau psikis 

 

2. Faktor eksternal (dari luar diri) 

a. Faktor sosial, meliputi:Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat. 

b. Faktor lingkungan fisik, meliputi: fasilitas rumah dan sekolah. 

 

Sedangkan Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaini (2010, 

Hlm. 126) mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman sekaligus keberhasilan belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan.Pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akandicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar 

2. Guru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah 

ilmupengetahuan pada peserta didik disekolah. 

3. Peserta didik. Peserta didik adalah orang yang dengan sengaja 

datang ke sekolahuntuk belajar bersama guru dan teman sebayanya. 

4. Suasana evaluasi. Keadaan kelas yang tenang, aman dan disiplin 

juga berpengaruhterhadap tingkat pemahaman peserta didik pada 

materi (soal) ujian yangsedang mereka kerjakan. 

5. Bahan dan alat evaluasi. Bahan dan alat evaluasi adalah salah satu 

komponen yang terdapatdalam kurikulum yang digunakan untuk 

mengukur pemahaman siswa. 
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Berdasarkan dua pendapat di atas maka disimpulkan bahwa faktor 

pendorong pemahaman siswa yaitu dari faktor sosial meliputi lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat.  

 

d. Faktor Penghambat Pemahaman Siswa 

Selain faktor pendorong adapula faktor penghambat Menurut Ngalim 

Purwanto (2008, Hlm. 86) mengatakan bahwa faktor penghambat pemahaman 

siswa yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor yang ada pada organism itu sendiri yang kita sebut faktor 

individu antara lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, 

latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

2. Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial, yaitu 

termasuk faktor sosial ini antara lain keluarga atau keadaan rumah 

tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam 

belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia serta motivasi 

sosial. 

 

Hal ini sejalan dengan Muhibin Syah (2010. Hlm. 170) menjelaskan 

faktor yang menghambat pemahaman belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1. Faktor intern siswa, yaitu dari diri seseorang tersebut. Faktor intern 

siswa meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa 

yang bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual atau 

intelegensi siswa, bersifat afektif seperti labilnya emosi dan sikap, 

bersifat psikomotor seperti tergangguya alat-alat indera penglihatan 

dan pendengaran. 

2. Faktor ekstern siswa, yakni meliputi semua situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa.  

 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat pemahaman siswa selain faktor tersebut, pemahaman konsep 

dipengaruhi oleh psikologis siswa. Kurangnya pemahaman konsep terhadap 

materi yang dipelajari karena tidak ada usaha yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru, hal ini memperlihatkan bahwa 

pemahaman konsep siswa tergolong masih rendah. 

 

e. Upaya untuk Meningkatkan Pemahaman 

Upaya untuk meningkatkan pemahaman menurut Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain (2010, Hlm. 123) terdapat langkah-langkah yang 

dapat digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa yaitu: 
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1. Memperbaiki proses pengajaran 

Langkah ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan 

prosespemahaman siswa dalalm belajar. Proses pengajaran tersebut 

meliputi:memperbaiki tujuan pembelajaran, bahan (materi) 

pembelajaran, strategi,metode dan media yang tepat serta 

pengadaan evaluasi belajar. 

2. Adanya kegiatan bimbingan belajar 

Kegiatan bimbingan belajar merupakan bantuan yang 

diberikankepada individu tertentu agar mencapai taraf 

perkembangan dankebahagiaan secara optimal. 

3. Menumbuhkan waktu belajar 

Berdasarkan penemuan John Aharoll (1963) dalam 

observasinyamengatakan bahwa bakat untuk suatu bidang studi 

tertentu ditentukan oleh tingkat belajar siswa menurut waktu yang 

disediakan pada tingkattertentu. 

4. Pengadaan umpan balik (Feedback) dalam belajar  

Umpan balik merupakan respon terhadap akibat perbuatan 

daritindakan kita dalam belajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa guruharus sering mengadakan umpan balik sebagai 

pemantapan belajar. Hal inidapat memberikan kepastian kepada 

siswa terhadap hal-hal yang masinhdibingungkan terkait materi 

yang dibahas dalam pembelajaran. Juga dapatdijadikan tolak ukur 

guru atas kekurangan-kekurangan dalampenyampaian materi. Yang 

paling penting adalah dengan adanya umpanbalik, jika terjadi 

kesalah pahaman pada siswa, siswa akan segeramemperbaiki 

kesalahannya. 

5. Keterampilan mengadakan variasi 

Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran adalahsuatu 

kegiatan dalam proses interaksi belajar mengajar 

yangmenyenangkan. Ditunjukan untuk mengatasi kebosanan siswa 

padastrategi pembelajaran yang monoton. Sehingga dalam situasi 

belajarmengajar siswa senantiasa aktif dan berfokus pada materi 

pelajaran yangdisampaikan. 

 

Sedangkan menurut Mulyono Abdurrahman (1998, Hlm 334-335)  

mengatakan bahwa cara mengatasi kesulitan belajar sesuai dengan sifat 

permasalahannya yaitu sebagai berikut: 

1. Jika kelemahannya menyeluruh dan bersumber kepada: 

a. Kurikulum dan sistem pengajaran, maka perlu diadakan program 

pengajaran khusus sebagai pengayaan sampai keterampilan dasar 

dan pola belajar siswa teroenuhi dan terkuasai. 

b. Sistem evaluasi, maka perlu diadakan penunjauan kembali dan 

dikembangkan sistem penilaian yang bersifat edukatif yang dapat 

menggairahkan siswa. 

c. Faktor kondisional, maka komponen-komponen belajar mengajar 

pokok yang disyaratkan (buku, laboratorium, dan lain-lain) perlu 

dipenuhi. 
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2. Jika kelemahannya hanya segmental dan sektoral pada bagian terntu, 

yang mungkin bersumber pada: 

a. Metode belajar mengajar, maka akan mudah ditempuh remedial 

teaching secara kelompok, baik dalam kelas sebagai keseluruhan 

maupun dalam kelompok kecil. 

b. Sistem penilaian, maka perlu diadakan penyesuaian dengan system 

yang lazim berlaku disekolah yang bersangkutan. 

c. Penampilan dan sikap guru, maka perlu adanya perubahan pada diri 

guru. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

untuk meningkatkan pemahaman siswa tidak dapat dipisahkan dari faktor-

faktor kesulitan belajar, karena keduanya saling berkaitan. Dan cara 

pengangulangannya harus tepat, berjenjang dan terus menerus. Agar mendapat 

hasil yang maksimal dalam proses kegiatan belajar mengajar disekolah. 

 

8. Keterampilan Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Secara terminologis, komunikasi merupakan suatu istilah yang 

menunjukkan suatu  proses hubungan antara individu satu dengan lainnya yang 

berisi kegiatan menyampaikan dan menerima pesan. 

Sejalan dengan Menurut Effendi (1996, hlm. 6) mengemukakan bahwa 

"Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap-sikap, pendapat atau 

perilaku". 

Selain itu, Menurut Abdul Azis Wahab (2009, Hlm. 30) bahwa “teori 

berkomunikasi berpengaruh pada teori belajar, hal ini dapat dibuktikan bahwa 

untuk mengajar yang baik memerlukan komunikasi yang baik pula. Teori 

berkomunikasi adalah pertimbangan pentng dalam memilih strategi mengajar.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan komunikasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang  

jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Untuk itu, agar mampu 

melakukan komunikasi yang baik, maka seseorang harus memiliki ide dan 

penuh daya kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan melalui berbagai 

latihan dengan berbagai macam cara, salah satunya membiasakan diri dengan 
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berdiskusi. Hal tersebut dikarenakan daya tangkap siswa yang berbeda-beda 

untuk menerima sesuatu yang baru, sehingga menggunakan media sebagai alat 

atau perantara yang bisa menyatukan persepsi siswa terhadap materi yang 

diajarkan di kelas. 

 

b. Karakteristik Keterampilan Komunikasi 

Komunikasi meliputi 5 unsur sebagaimana yang dikemukakan Menurut 

Effendy (2000, Hlm.10) yakni: 

1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. 

2. Pesan (message), yaitu pernyataan yang didukung oleh lambang, ide, 

opini, informasi dan lain sebagainya. 

3. Komunikan (communicat, audience), yaitu orang yang menerima 

pesan. 

4. Saluran (media channel), yaitu alat yang digunakan oelh 

komunikator untuk menyampaikan pesan. 

5. Efek (effect) yaitu efek atau pengaruh kegiatan komunikasi yang 

dilakukan komunikator kepada komunikan. 

 

Sedangkan menurut Sasa Djuarsa Sendjaja pada situs online 

elib.unikom.ac.id/download.php?id=139350 diakses pada tanggal 18 Mei 

Pukul 23.45 mengatakan bahwa “ada beberapa karakteristik komunikasi yaitu: 

a) komunikasi adalah suatu proses, b) komunikasi adalah upaya yang disengaja 

serta mempunyai tujuan, c) komunikasi menuntut adanya partisipasi dan 

kerjasama dari para pelaku yang terlibat, d) komunikasi bersifat simbolis”. 

Berdasarkan paparan di atas bahwa karakteristik keterampilan 

komunikasi yaitu adanya komunikator (yang menyampaikan pesan), 

komunikan (penerima pesan) dan saluran (channel). 

 

c. Faktor Pendorong Keterampilan Komunikasi 

Faktor penunjang pada kegiatan berbicaraMenurut Tarigan (1986, Hlm. 

131) sebagai berikut: a) ketepatan ucapan, b) penempatan tekanan nada, c) 

pilihan kata, d) ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya, e) 

ketapatan sasaran pembicaraan. 

Sedangkan faktor pendorong lainnya terdapat pada situs onilne http:// 

athenlengkong. blogspot. co. id/ 2011/ 03/ faktor-faktor- penunjang- dan-

penghambat .html di akses pada tanggal 18 Mei 2017 Pukul 21.20, yaitu: 
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1. Penggunaan bahasa 

Kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan sarana dasar 

komunikasi. Baik komunikator maupun audiens (penerima 

informasi) harus menguasai bahasa yang digunakan dalam suatu 

proses komunikasi agar pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan 

mendapatkan respon yang diharapkan. Jika komunikator dan 

audience tidak menguasai bahasa yang sama, maka proses 

komunikasi akan lebih panjang karena harus menggunakan media 

perantara yang bisa menghubungkan bahasa keduanya atau yang 

lebih dikenal sebagai translator (penerjemah). 

2. Sarana Komunikasi 

Alat penunjang dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non 

verbal. Kemajuan IPTEK telah menghadirkan berbagai macam 

sarana komunikasi sehingga proses komunikasi menjadi lebih 

mudah. Semenjak ditemukannya berbagai media komunikasi yang 

lebih baik selain direct verbal (papyrus di Mesir serta kertas dari 

Cina), maka komunikasi bisa lebih disampaikan secara tidak 

langsung walau jarak cukup jauh dengan tulisan atau surat. 

Semenjak penemuan sarana komukasi elektrik yang lebih canggih 

lagi (televisi, radio, pager, telepon genggam dan internet) maka 

jangakauan komunikasi menjadi sangat luas dan tentu saja hal ini 

sangat membantu dalam penyebaran infromasi. 

3. Kemampuan berpikir  

Kemampuan berpikir (kecerdasan) pelaku komunikasi baik 

komunikator maupun audiens sangat mempengaruhi kelancaran 

komunikasi. Jika intelektualitas si pemberi pesan lebih tinggi 

daripada penerima pesan, maka di pemberi pesan harus berusaha 

menjelaskan. Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir yang baik 

agar proses komunikasi lebih baik dan efektif serta mengena pada 

tujuan yang diharapkan. Begitu juga dalam berkomunikasi secara 

tidak langsung misalnya menulis artikel, buku ataupun tugas 

perkuliahan (laporan bacaan, makalah, kuesioner dan lain-lain), 

sangat dibutuhkan kemampuan berpikir yang baik sehingga penulis 

bisa menyampaikan pesannya dengan baik dan mudah dimengerti 

oleh pembacanya. Demikian juga halnya dengan pembaca, 

kemampuan berpikirnya harus luas sehingga apa yang dibacanya 

bisa dimengerti sesuai dengan tujuan di penulis. Jika salah satu 

(penulis atau pembaca) tidak memiliki kemampuan berpikir yang 

baik, maka apa yang disampaikan  bisa tidak dimengerti sehingga 

tingga mencapai tujuan yang diharapkan. 

4. Lingkungan yang baik 

Lingkungan yang baik juga menjadi salah satu faktor penunjang 

dalam berkomunikasi. Komunikasi dilakukan di suatu lingkungan 

yang tenang bisa lebih dipahami dengan baik dibandingkan dengan 

komunikasi yang dilakukan di tempat bising/ berisik. Komunikasi di 

lingkungan kampus perguruan tinggi tentu saja berbeda dengan 

komunikasi yang dilakukan di pasar. 
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Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penunjang tersebut sangat penting dipelajari karena di dunia kademis sangat 

erat sekali kaitnanya dengan dunia informasi secara menyeluruh sehingga 

pemahaman tentang komunikasi akan sangat mempengaruhi kelancaran proses 

belajar mengajar. 

 

d. Faktor Penghambat Keterampilan Komunikasi 

Selain faktor pendorong adapula faktor penghambat yang dikatakan 

oleh Abdorrakhman Ginting (2012, Hlm. 134) mengemukakan beberapa 

penghambat dalam keterampilan komunikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Hambatan semantik atau hambatan bahasa yaitu gangguan yang 

diakibatkan oleh kesenjangan pemahaman atau kesalahan dalam 

mentrasfer pesan oleh komunikan ini diakibatkan oleh penggunaan 

kata yang tidak tepat atau perbedaan terhadap istilah tertentu. 

2. Hambatan saluran atau channel noise mempengaruhi keutamaan 

fisik simbol-simbol yang dikirim oleh komunikator kepada 

komunikan misalnya kesalahan cetak dalam buku pembelajaran, 

terganggunya suara guru atau siswa karena kebisingan yang terjadi 

di dalam kelas, tidak terlihatnya tulisan guru di papan tulis, dll. Hal 

ini merupakan gangguan atau hambatan saluran komunikasi dalam 

belajar dan pembelajaran. 

3. Hambatan sistem, sekalipun tidak terjadi hambatan semantik atau 

hambatan saluran, yaitu pesan yang disampaikan tidak akan tiba 

pada pihak yang memerlukan informasi yang tepat da cepat jika 

tidak tersedia sistem formal yang efektif. Pernyataan ini 

mengingatkan bahwa kelancaran dan keberhasilan komunikasi 

disekolah jugad ditentukan diantaranya oleh kebijakan dan sarana 

yang tersedia. Kasus siswa yang bunuh diri akibat tidak bisa 

membayar iuran untuk membeli media pembelajaran adalah bukti 

hambatan sistem ini. 

4. Hambatan hubungan interpersonal, terkait dengan hambatan sistem 

sikap seseorang dalam memandang arti dan manfaat komunikasi 

akan mementukan apakah ia mendukung atau justru menghindarkan 

komunikasi. Sikap tertutup guru atau sikap tertutupnya siswa akan 

menjadi hambatan komunikasi diantara guru dan siswa yang 

berujung kurang kondusifnya suasana belajar. Bagaimanapun hal ini 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

Sedangkan Menurut Tarigan (1986, Hlm. 131), terdapat tiga faktor 

penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara, yaitu: 

1. Faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor 

yang berasal dari luar partisipan. 
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2. Faktor media, yaitu faktor linguitisk dan faktor nonlinguistik, 

misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat gerak bagian tubuh 

dan 

3. Faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipas komunikasi, misalnya 

dalam keadaan marah, menangis dan sakit. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat komunikasi adalah keadaan psikologis komunikan, kekurangan 

keterampilan komunikator atau komunikan, kurangnya pengetahuan 

komunikator/ komunikan, bahasa, dan isi pesan yang terlalu berlebihan. 

 

e. Upaya untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi 

Ada beberapa upaya untuk meningkatkan komunikasi agar lebih efektif 

Menurut Beeve dan Thill (2003, Hlm. 22) yaitu: 

1. Memelihara iklim komunikasi terbuka 

Iklim komunikasi merupakan campuran dari nilai, tradisi dan 

kebiasaaan. Komunikasi terbuka akan mendorong keterusterangan 

dan kejujuran serta mempermudah umpan balik. 

2. Bertekad memegang teguh etika berkomunikasi 

3. Memahami kesulitan komunikasi antarbudaya 

4. Menggunakan pendekatan yang berpusat pada penerima 

menggunakan pendekatan yang berpusat pada penerima berarti tetap 

mengingat penerima ketika sedang berkomunikasi. 

5. Menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab 

untuk memperoleh terciptanya komunikasi yang efektif. 

6. Menciptakan dan memproses pesan seacra efektif dan efisien. 

 

Sedangkan menurut Ahmad Darmiyanti Zuhdi (1999, Hlm. 46) upaya 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara yaitu “dengan cara a) guru 

menjadi model yang baik untuk dicontoh oleh siswa, b) menerapkan 

pembelajaran dengan pendekatan Modelling The Way, c) adanya penilaian 

keterampilan berbicara Bahasa Indonesia, d) sekolah membuat program 

“Sehari Berbahasa Indonesia”. 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi harus dimulai dari kita 

sebagai guru atau pengajar yang menjadi acuan para siswa dalam proses belajar 

mengajar di sekolah khususnya dan di lingkungan keluarga, masyarakat pada 

umumnya. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Septarini Rosalina (2014) diakses dalam jurnal. fkip.uns.ac.id/ index.php/ 

pgsdsolo/article/download/3983/2807 pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 

12.56 WIB. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Septarini Rosalina (2014) yang 

berjudul “Penggunaan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Penarapan Konsep Sifat-sifat Cahaya pada siswa kelas V SD 

Negeri 01 Doplang tahun ajaran 2013/2014” 

Masalah pada penelitian yang dilakukan oleh Septarini Rosalina adalah 

dalam pembelajaran IPA siswa hanya diminta menghafal materi, kurangnya 

variasi dalam kegiatan pembelajaran, baik metode, model, maupun media yang 

digunakan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septarini Rosalina ini adalah 

sudah berhasil dengan menggunakan model Project Based Learning. Sebelum 

dilaksanakan tindakan dengan menggunakan model Project Based Learning, 

dari 25 siswa, sebanyak 4 siswa atau 16% yang mencapai KKM dengan rata-

rata kelas 52,66. Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Project Based Learningpada Siklus I presentase siswa 

yang mendapatkan nilai di atas KKM meningkat menjadi 64% dengan rata-rata 

kelas 69,62. Pada Siklus II presentase ketuntasan klasikal kembali meningkat 

menjadi 80% dengan rata-rata kelas 74,74.  

 

2. Endang Sri Wadani (2015) diakses dalam jurnalkd-cibiru.upi. Edu/jurnal/ 

index.php/antologipgsd/article/.../233 tanggal 17 Mei 2017 Pukul 13.19 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Endang Sri Wadani (2015) yang 

berjudul: “Pengaruh Penggunaan Model Project Based Learning(PjBL) 

terhadap kreativitas berpikir siswa pada konsep lingkungan di SD 

Laboratorium UPI Cibiru.” 

Permasalahan yang ditemukan pada penelitian Endang Sri Wadani 

ditemukan bahwa rendahnya kreativitas berpikir siswa yang diakibatkan dari 

kurangnya guru memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang 

dapat mengembangkan kreativitas berpikir siswa terutama untuk melihat 
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pengaruh penggunaan model Project Based Learning(PjBL) terhadap 

kreativitas berpikir siswa dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Endang Sri 

Wadanisudah berhasil dengan menggunakan model Project Based Learning. 

Dari hasil data Pretest menunjukkan bahwa kreativitas berpikir siswa pada 

konsep lingkungan masih terbilang rendah belum diberi perlakuan baik itu 

pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Pembelajaran dengan 

menggunakan model Project Based Learning mendapat respon positif dengan 

persentase 100 %. Hal ini berdasarkan pada jawaban kuesioner yang diisi oleh 

21 orang siswa, seluruh siswa menyatakan bahwa senang belajar dengan 

menggunakan model PjBL. 

 

3. Yulis Suwandi (2014) di akses padajurnal pps.unj. ac.id/journal/ jpd/ 

article/download/320/289 tanggal 17 Mei Pukul 13.42  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yulis Suwandi  (2014) yang 

berjudul: “Peningkatan Hasil Belajar IPA Tentang Ekositem Melalui Metode 

Project Based Learning di Kelas V SDN 009 Sesayap .” 

Permasalahan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Yulis 

Suwandi adalah rendahnya hasil belajar siswa yang masih banyak 

mendapatkan hasil kurang dari KKM.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Endang Sri 

Wadanisudah berhasil dengan menggunakan model Project Based Learning. 

Dari hasil penelitian pada Siklus I pertemuan pertama lembar observasi guru 

dalam pembelajaran mencapai 65% dan kemudian menjadi 90%. Hasil pada 

siklus lembar observasi siswa dalam pembelajaran mencapai 75% dan 

kemudian menjadi 90%. Hasil pada Siklus II pertemuan pertama lembar 

observasi siswa dalam pembelajaran mencapai 95% dan kemudian 100%. 

Peningkatan yang signifikan terjadi pada siklus II, dimana nilai rata-rata kelas 

telah melampaui KKM yaitu 78 (KKM 70) dengan jumlah siswa yang tuntas 

mencapai 90% yaitu berjumlah 27 oraang. 
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4. Lutfiana Indah Sari (2015) di akses dalam jurnal http:// jurnal. unej. ac. 

id/index.php/JEUJ/article/view/3404 tanggal 17 Mei Pukul 14.14  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfiana Indah Sari (2015) yang 

berjudul: “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 

Learning) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Siswa 

Kelas V SDN Ajung 03.” 

Permasalahan yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Lutfiana Indah Sari bahwa hasil belajar keterampilan berbicara siswa masih 

rendah sehingga diperlukan model pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana Indah Sari 

pelaksanaan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning adalah sebanyak dua siklus. Siklus I dan Siklus II terdiri atas 

dua pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar keterampilan 

berbicara siswa kelas VA SDN Ajung 03 meningkat. Peningkatan setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menerapkan model Pembelajaran Project 

Based Learning dapat diketahui dari perbandingan skor hasil belajar 

keterampilan berbicara prasiklus, siklus I, dan siklus II.  

Pada tahap prasiklus sebanyak 1 siswa (3,33%) tergolong sangat baik, 7 

siswa (23,33%) tergolong baik, 15 siswa ( 50%) tergolong sedang/cukup dan 7 

siswa (23,33%) tergolong kurang. Setelah diterapakan tindakan siklus I, 

Sebanyak 6 siswa (20%) tergolong sangat baik, 9 siswa (30%) tergolong baik, 

1 siswa (3,33%) tergolong sedang/cukup dan 14 siswa (46,67%) tergolong 

kurang. Hasil tes belajar keterampilan berbicara setelah dilakukan siklus II, 

sebanyak 16 siswa (53,33%) tergolong sangat baik, 8 siswa (26,67%) tergolong 

baik, 6 siswa (20%) tergolong sedang/cukup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar 

keterampilan berbicara siswa kelas VA SDN Ajung 03. 
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5. Maskuratul Munawaroh (2010) di akses dalam jurnal dspace. 

unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/.../maskur.pdf?... pada tanggal 17 

Mei 2017 Pukul 14.40  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Maskuratul Munawaroh yang 

berjudul: “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Melalui Pembelajaran 

Berbasis Proyek (Project Based Learning) pada Siswa Kelas V SDN Seruni 02 

Jenggawah” 

Permasalahan yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Maskuratu; Munawaroh bahwa guru masih mengandalkan metode ceramah. 

Dalam metode ceramah guru tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menggali dan menemukan kebenaran konsep IPA.  

Model pembelajaran Project Based Learning dianggap sesuai untuk 

mengatasi permasalahan yang dialami siswa kelas V SDN Seruni 02 

Kecamatan Jenggawah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maskuratul 

Munawaroh Hasil belajar yang diperoleh siswa kelas V SDN Seruni 02 

Kecamatan Jenggawah pada pra siklus pada subpokok bahasan gaya magnet 

tergolong rendah.Nilai paling rendah yang dicapai siswa adalah 42 sedangkan 

nilai paling tinggi yangdicapai siswa adalah 76, dan nilai rata-rata kelas yaitu 

57,91. Hasil belajar pada siklusI masih lebih meningkat dibanding pra siklus. 

Nilai paling rendah yang dicapai siswaadalah 42 dan paling tinggi yang dicapai 

siswa adalah 84, sedangkan nilai rata-ratakelas yaitu 65,81. Pada akhir kegiatan 

siklus II siswa juga mengerjakan tes formatifuntuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam memahami materi yang sudah dipelajari.Hasil belajar pada siklus 

II semakin meningkat. Nilai paling rendah dicapai siswa 68dan paling tinggi 

adalah 100, sedangkan nilai rata-rata kelas yaitu 76,05. Hasil belajarsains siswa 

dengan penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) 

pada subpokok bahasan gaya magnet ini mengalami peningkatan. Persentase 

peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus ke siklus I adalah 71,43%,dan 

persentase peningkatan hasil belajar siswa siklus I ke siklus II yaitu mencapai 

90,48%. 
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C. Kerangka Berpikir  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi awal peserta didik yang 

mana guru masih menerapkan pembelajaran yang konvensional. Dari hasil 

observasi kondisi awal peserta didik seperti yang telah dipaparkan dalam latar 

belakang bahwa peserta didik di SDN Asmi Kota Bandung mengalami kendala 

yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru monoton, media yang digunakan 

guru kurang menarik bagi peserta didik sehingga peserta didik sulit 

memecahkan permasalahan atau tantangan yang diajukan oleh guru. 

Kurangnya sikap kerjasama, sikap mandiri dan sikap peduli peserta didik yang 

berakibat hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran kurang maksimal. 

Oleh karena itu, penulis berupaya menerapkan model pembelajaran 

yang cocok untuk peserta didik. Model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran Project Based Learning (PjBL). Model ini 

merupakan model pembelajaran yang menekankan belajar kontekstual melalui 

kegiatan-kegiatan yang kompleks untuk meningkatkan keterampilan dan hasil 

belajar peserta didik dengan menghasilkan sebuah karya atau produk 

berdasarkan keterampilan yang dimiliki olek peserta didik.  

Alasan penulis memilih model ini karena model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) memiliki keunggulan atau kelebihan. Menurut 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014, Hlm. 23) keunggulan Model 

Pembelajaran Project Based Learning, yaitu: 

1. Mengaitkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong 

kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan 

mereka perlu untuk dihargai. 

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

problem-problem yang kompleks. 

4. Meningkatkan kolaborasi. 

5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan 

mempraktikkan keterampilan komunikasi. 

6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. 

7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan 

praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu 

dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan 

tugas. 

8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik 

secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia 

nyata. 
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9. Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi 

dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian 

diimplementasikan dengan dunia nyata. 

10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga 

peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. 

 

Selain itu Susanti dalam Trianto Ibnu Badar al-Tabany (2014, Hlm. 48) 

mengemukakan beberapa kelebihan dari model Project Based Learning, yaitu: 

1. Meningkatkan motivasi. Dimana siswa tekun dan berusaha keras 

dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek 

lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum yang lain. 

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dari berbagai 

sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek 

membuat siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan problem yang 

kompleks. 

3. Meningkatkan kolaborasi, pentingnya kerja kelompok dalam proyek 

memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan komunikasi. Teori-teori kognitif yang baru dan 

konstruktivistik menegaskan bahwa belajar adalah fenomena sosial 

dan bahwa siswa akan belajar lebih di dalam lingkungan kolaboratif. 

4. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber, bila 

diimplementasikan secara baik maka siswa akan belajar dan praktik 

dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu dan sumber 

lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan model Project Based Learning (PjBL) diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik secara maksimal dan mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

Adapun hasil penelitian dari hasil penelitian terdahulu yang 

menggunakan Model Pembelajaran Project Based Learning, sebagai berikut: 

Pertama, Suhartoni (2017) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kontekstual Berbasis Proyek/Tugas dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Materi Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

Pada Siswa Kelas IV.” Pada Siklus I diperoleh persentase ketuntasan adalah 

65,38%. Ada 17 siswa yang tuntas dan 9 siswa yang belum tuntas. Pada siklus 

ke II diperoleh persentase ketuntasan belajar mencapai 75,86%, ada 20 siswa 

yang tuntas belajar dan 6 siswa pada kategori belum tuntas, dan pada hasil 

analisis siklus ke III diperoleh persentase ketuntasan belajar mencapai 88,46 % 
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hasil ini menunjukkan persentase ketuntasan belajar pada kategori berhasil, ada 

23 siswa yang tuntas dan 3 siswa pada kategori belum tuntas belajar. 

Kedua, Hanung Setya Wibowo (2015) dengan judul “Penerapan Model 

Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Keteramoilan Menulis 

Deskripsi”. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil Freetestmenunjukan persentase 

ketuntasan siswa kelas hanya sebesar 36,58%. Pada siklus I, persentase 

ketuntasan kelas sebesar 68,30% dan pada siklus II, persentase ketuntasan 

kelas sebesar 82,93%.  

Ketiga, Yulis Suwandi (2014) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

IPA Tentang Ekositem Melalui Metode Project Based Learning di Kelas V 

SDN 009 Sesayap.”Dari hasil penelitian pada Siklus I pertemuan pertama 

lembar observasi guru dalam pembelajaran mencapai 65% dan kemudian 

menjadi 90%. Hasil pada siklus lembar observasi siswa dalam pembelajaran 

mencapai 75% dan kemudian menjadi 90%. Hasil pada Siklus II pertemuan 

pertama lembar observasi siswa dalam pembelajaran mencapai 95% dan 

kemudian 100%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada siklus II, dimana 

nilai rata-rata kelas telah melampaui KKM yaitu 78 (KKM 70) dengan jumlah 

siswa yang tuntas mencapai 90% yaitu berjumlah 27 oraang 

Keempat, Lutfiana Indah Sari (2015) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SDN Ajung 03” Pada 

tahap prasiklus sebanyak 1 siswa (3,33%) tergolong sangat baik, 7 siswa 

(23,33%) tergolong baik, 15 siswa ( 50%) tergolong sedang/cukup dan 7 siswa 

(23,33%) tergolong kurang. Setelah diterapakan tindakan siklus I, Sebanyak 6 

siswa (20%) tergolong sangat baik, 9 siswa (30%) tergolong baik, 1 siswa 

(3,33%) tergolong sedang/cukup dan 14 siswa (46,67%) tergolong kurang. 

Hasil tes belajar keterampilan berbicara setelah dilakukan siklus II, sebanyak 

16 siswa (53,33%) tergolong sangat baik, 8 siswa (26,67%) tergolong baik, 6 

siswa (20%) tergolong sedang/cukup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar 

keterampilan berbicara siswa kelas VA SDN Ajung 03. 
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Terakhir yang kelima, Septarini Rosalina (2014) dengan judul 

“Penggunaan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Penarapan Konsep Sifat-sifat Cahaya pada siswa kelas V SD 

Negeri 01 Doplang tahun ajaran 2013/2014” Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Septarini Rosalina ini adalah sudah berhasil dengan menggunakan model 

Project Based Learning. pada Siklus I presentase siswa yang mendapatkan 

nilai di atas KKM meningkat menjadi 64% dengan rata-rata kelas 69,62. Pada 

Siklus II presentase ketuntasan klasikal kembali meningkat menjadi 80% 

dengan rata-rata kelas 74,74.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berupaya untuk menerapkan 

Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL), diharapkan siswa mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Asmi Kota Bandung pada 

Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan. 

Adapun Kerangka Pemikirannya sebagai berikut: 
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Bagan 2.4 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Aulia Maryam (2017, Hlm.79) 

 

Kondisi  

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Tindakan 

Guru 

Dalam proses pembelajaran 

belum siap secara mental 

menerapkan Kurikulum 2013 

dan model pembelajaran yang 

digunakan kurang bervariasi 

sehingga dalam proses 

pembelajaran masih berpusat 

pada guru (Teacher Center) 

Siswa 

Tingkat kesadaran sikap 

kerjasama, mandiri dan peduli 

masih rendah sehingga 

mengakibatkan hasil belajar 

siswa tidak maksimal. 

Dengan menggunakan model 

Project Based Learning (PjBL) 

dapat meningkatkan Hasil 

Belajar siswa kelas V SDN 

Asm Kota Bandung Subtema 

Usaha Pelestarian Lingkungan. 

Dalam proses pembelajarannya 

siswa dilibatkan secara aktif 

untuk memecahkan suatu 

masalah dengan cara 

berkelompok menggunakan 

model Project Based Learning 

(PjBL). 

Siklus I 

Menggunakan Model Project 

Based Learningdengan cara 

siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok dan dihadapkan pada 

suatu masalah yang sesuai 

dengan kehidupan nyata. 

Siklus II 

Menggunakan Model Project 

Based Learningdengan cara 

siswa secara berkelompok 

mendiskusikan permasalahan 

yang ada lalu memecahkan 

masalah tersebut. 

Siklus III 

Menggunakan Model Project 

Based Learning pada proses 

pembelajaran di kelas dengan 

rencana matang setelah Siklus I 

dan II dilaksanakan, dengan 

menghindari kesalahan pada 

Siklus I dan Siklus II 

Dapat meningkatkan Hasil 

belajar siswa kelas V SDN 

Asmi Kota Bandung pada 

Subtema Usaha Pelestarian 

Lingkungan. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

a. Asumsi  

Berdasarkan kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan di atas 

maka muncul asumsi sebagai berikut: 

Peneliti mengambil judul “Penggunaan Model Pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Tema 

Lingkungan Sahabat Kita Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan Kelas V 

SDN Asmi Kota Bandung” yang menjadi landasan atas dipilihnya 

modelProject Based Learning (PjBL) dalam proses penelitian yaitu 

berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dan atas hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti bahwa model Project Based 

Learning (PjBL) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik hal ini 

ditunjukkan dari meningkatnya tingkat presentase ketuntasan hasil belajar 

peserta didik.    

Dengan menggunakan model Project Based Learning (PjBL) yang 

dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan memberikan perubahan 

terbaru untuk motivasi siswa dalam belajar secara maksimal dengan 

membentuk kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam 

keterlibatan belajar . Model ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. 

Hasil akhir dari kelompok adalah sumbangan ide dari tiap anggota serta 

pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah kemampuan intelektual 

siswa dibandingkan belajar secara individual. 

 

b. Hipotesis 

Hipotesis adalah kesimpulan awal dari sebuah penelitian, yang belum 

teruji kebenarannya dan untuk membuktikan kebenarannya maka dilakukanlah 

penelitian. 

Adapun hipotesis secara umum dan secara khusus dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis secara umum 
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Jika guru menggunakan  Model Pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) maka Hasil belajar siswa kelas V SDN Asmi pada tema Lingkungan 

sahabat kita subtema Usaha pelestarian lingkungan akan meningkat. 

2) Hipotesis secara khusus 

a. Jika guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

Permendikbud 22 Tahun 2016 maka hasil belajar siswa kelas V SDN Asmi 

Kota Bandung akan meningkat. 

b. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan model Project Based Learning 

pada Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan pada siswa kelas V SDN Asmi 

Kota Bandung maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

c. Jika guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning pada 

Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan pada siswa kelas V SDN Asmi Kota 

Bandung maka sikap mandiri siswa akan meningkat. 

d. Jika guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning pada 

Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan pada siswa kelas V SDN Asmi Kota 

Bandung maka sikap kerjasama siswa akan meningkat. 

e. Jika guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning pada 

Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan pada siswa kelas V SDN Asmi Kota 

Bandung maka sikap peduli siswa akan meningkat. 

f. Jika guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning pada 

Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan pada siswa kelas V SDN Asmi Kota 

Bandung maka pemahaman siswa akan meningkat. 

g. Jika guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning pada 

Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan pada siswa kelas V SDN Asmi Kota 

Bandung maka keterampilan komunikasi siswa akan meningkat. 

h. Jika guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning pada 

Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan pada siswa kelas V SDN Asmi Kota 

Bandung maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

 

 


