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ABSTRAK 

 Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 212/VII Jernang Kabupaten Sarolangun masih 

rendah karena dalam penyampaian materi didominasi metode ceramah,guru kurang mengaitkan 

penyampaian materi dengan permasalahan nyata,sehingga siswa kurang aktif dalam 

belajar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan  model 

Problem Based Learning (PBL) hasil kognitif peserta didik, dan keaktifan peserta didik dapat 

meningkat.Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan kelas merupakan langkah atau serangkaian proses yang dilaksanakan guru 

dalam dan selama pembelajaran.Tujuan Penelitan Tindakan Kelas adalah untuk memperbaiki 

dan meningkatkan layanan profesional guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. 

  Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan lembar observasi siswa serta tes 

tertulis.Subyek dalam penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 212/VII Jernang yang 

berjumlah 9 orang,terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa melalui model Problem Based Learning dapat meningkatkan : keaktifan 

belajar peserta didik kelas V SD Negeri 212/VII Jernang. Pada pra siklus menunjukkan hasil 

keaktifan belajar siswa mencapai 33,33%,pada siklus I meningkat menjadi 66,67% dan pada 

siklus II mencapai 88,89%.Melalui model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 212/VII Jernang materi system peredaran 

darah pada manusia.Pada pra siklus,nilai siswa berkisar 44,44%,masih dibawah KKM yaitu 

70,pada siklus I nilai rata-rata mencapai 77,78 %,dan pada siklus II meningkat menjadi 100 %. 



 Sesuai dengan hasil penelitian,dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelaajaran 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

materi Sistem Peredaran Darah Manusia di setiap siklusnya. 

Kata Kunci: Hasil Belajar,Model Problem Based Learning, IPA 

 

I.PENDAHULUAN 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang konsep 

pembelajarannya mengacu dengan alam dan mempunyai kaitan hubungan dengan 

manusia.Ditinjau berdasarkan penelitian,tujuan pembelajaran IPA pada jenjang SD adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan untuk (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan kesadaran untuk 

berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, (6) meningkatkan 

kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, 

dan (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 Akan tetapi,dalam kenyataanya pembelajaran IPA tidak sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Masih ada permasalahan yang timbul dalam pembelajaran IPA di sekolah. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan pembelajaran IPA. 

Dalam pembelajaran guru lebih menekankan pada metode ceramah sehingga siswa kurang aktif, 

guru kurang kreatif sehingga pembelajaran bersifat monoton dan kurangnya media pembelajaran 

yang optimal. 

 Berdasarkan kenyataan di lapangan,kenyataan umum pada pembelajaran IPA seperti 

yang di kemukakan di atas juga ditemui di SD Negeri 212/VII Jernang. Kendala yang dihadapi 

guru adalah kurangnya minat belajar siswa dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA masih 

sangat kurang. Hal ini disebabkan karena guru masih menggunakan metode pembelajaran yang 

kurang inovatif, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir kritis, dan siswa 

kurang minat mengikuti kegiatan pembelajaran IPA berlangsung. 

 Dari metode pembelajaran yang dimaksud diatas,siswa menjadi pasif dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan ceramah penjelasan dari guru dan tidak aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Meskipun guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan tentang materi yang belum dimengerti, tidak ada satu pun siswa yang tunjuk tangan. 



Akan tetapi,apabila guru memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa pun tidak dapat menjawab 

pertanyaan dari guru karena tidak paham. 

 Selain itu,hal yang sering terjadi pada saat  kegiatan belajar mengajar berlangsung 

sebagian besar siswa kurang mendengarkan penjelasan dari guru,ribut sendiri bahkan 

menganggu teman yang lain. Sehingga siswa kurang mampu memahami konsep IPA yang 

disampaikan oleh guru. 

 Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai keaktifan belajar siswa SD Negeri 212/VII Jernang 

pada mata pelajaran IPA ,siswa banyak yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah,yaitu 70.Ditunjukkan berdasarkan data,dari 9 siswa hanya 4 

siswa (44,44 %) yang mendapatkan nilai diatas KKM,sedangkan 5(55,56%) siswa sisanya masih 

belum mencapai atau dibawah KKM.Sedangkan untuk keaktifan belajar siswa,menunjukkan 

hasil yang belum mencapai ketuntasan yang sesuai. 

 Salah satu materi pelajaran IPA yang masih dibawah ketuntasan adalah tentang system 

peredaran darah pada manusia. Maka dengan melihat data hasil belajar dan keaktifan belajar 

pada materi pelajaran tersebut perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

agar guru mampu meningkatkan kreatifitasnya sehingga siswa mampu mengikuti pembelajaran 

dengan baik.Berdasarkan permasalahan diatas, perlu diadakan perbaikan. Guru memberikan 

peran penting untuk keberhasilan proses pembelajaran. Penerapan model dalam proses 

pembelajaran dirasa perlu sebagai upaya memberikan perbaikan terhadap permasalahan yang 

ada. Model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa SDN Negeri 

212/VII Jernang adalah Problem Based Learning (PBL). 

  Mengapa peneliti memilih model pembelajaran PBL atau Problem Based 

Learning?Karena model Problem Based Learning merupakan suatu pembelajaran berlandaskan 

masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, yang menjadikan 

mereka mahir dalam memecahkan masalah, serta memiliki strategi belajar sendiri dan 

kemampuan dalam berpartisipasi di dalam kelompok.Dalam pembelajaran ini kerjasama 

kelompok dapat membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam 

mengemukakan pendapat dan berbagi informasi dengan teman lainnya dalam membahas materi 

pembelajaran, serta dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Rumusan dari Dutch (1994), Problem Based Learning (PBL) adalah instruksional yang 

menantang siswa agar “belajar dan belajar”, mewujudkan kerjasama yang baik dalam kelompok 

untuk mencari solusi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan agar rasa ingin tahu serta 

kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran bisa terpancing dan terpacu. 

 Proses pembelajaran pada model pembelajaran PBL menggunakan pendekatan yang lebih 

sistematik guna memecahkan sebuah problem dan menghadapi tantangan yang kemungkinan 

besar bakal menghadang  dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begini, nantinya siswa 



diharapkan siap dan terlatih untuk menghadapi problematika dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungannya. 

Prinsip model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning terkait dengan masalah 

kehidupan nyata, sehingga siswa mempunyai kesempatan dalam memlilih dan melakukan 

penyelidikan apapun baik di dalam maupun di luar sekolah sejauh yang diperlukan dalam 

memecahkan masalah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, dimana siswa dapat lebih aktif, inovatif, kreatif, dan terampil dalam 

pembelajaran IPA. Siswa dapat lebih memahami materi dengan baik sehingga mampu untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Selain itu,peneliti juga menerapkan pembelajaran menggunakan media video dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Melalui media video pembelajaran diharapkan dapat 

mempermudah siswa dalam menerima materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru dan 

siswa tertarik untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Sukiman (2012: 187-188) menyatakan media video pembelajaran adalah 

seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam 

waktu bersamaan.Dalam hal ini pembelajaran akan menarik minat belajar siswa karena dalam 

pembelajaran akan ditampilkan berupa video pembelajaran yang berisi gerakan serta suara serta 

akan diselipi animasi yang menarik sehingga siswa mudah untuk memahami materi yang 

diajarkan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA materi sistem peredaran darah pada manusia, SDN 212/VII Jernang,maka di 

adakan penelitian dengan judul  

“UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SDN 212/VII JERNANG 

MATA PELAJARAN IPA MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA MELALUI 

PENGGUNAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL)” 

 

II.KAJIAN PUSTAKA 

A.Ilmu Pengetahuan Alam 

 Pada hakikatnya IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan 

berupa fakta, konsep, prinsip dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian 

kegiatan dalam metode ilmiah. Dan IPA juga memberikan pemahaman kepada kita bagaimana 

caranya agar kita dapat hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap hal-hal tersebut. 



 Wahyana dalam Trianto (2010:136) mengatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaanya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu mengenai alam Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa Inggris yaitu natural science, 

yang artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Karena berhubungan dengan alam dan science 

artinya adalah ilmu pengetahuan, jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science itu 

pengertiannya dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam ini (Usman Samatowa, 2010: 3). 

Ahmad Susanto (2013: 167) mengatakan sains atau IPA adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.  

 

B.Problem Based Learning (PBL) 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) dalam bahasa Indonesia disebut Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk 

melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala 

sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. 

Problem based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah adalah model 

pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam 

prosesnya. Seperti yang dikemukakan oleh Shoimin (2017:129) bahwa problem based 

learning artinya menciptakan suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari 

(Shoimin, 2017:129). 

Panen (dalam Rusmono 2014:74) menyatakan bahwa dalam model pembelajaran dengan 

pendekatan problem based learning, peserta didik diharapkan untuk terlibat dalam proses 

penelitian yang mengharuskannya untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, 

dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. 

Tim Kemdikbud (2013b) dalam Abidin (2014:159) memandang model PBL sebagai suatu 

model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja 

secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. 

2. Sintaks Problem Based Learning  



  Sintaks model pembelajaran problem based learning menurut Warsono & Hariyanto 

(2013:151) meliputi: 

1) memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran 

serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, 

2) membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar 

menyelesaikan masalah, 

3) guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mecari 

penjelasan pemecahan masalahnya, 

4) mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 

5) guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

3. Langkah Problem Based Learning 

Langkah pembelajaran problem based learning menurut Shoimin (2017:131) meliputi: 

1) menjelaskan tujuan pembelajaran meliputi menjelaskan logistik yang dibutuhkan dan 

memotivasi siswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih, 

2) membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan permasalahan tersebut, 

3) mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk 

penjelasan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah, 

4) membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan laporan hasil karya yang sesuai 

seperti laporan, 

5) guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan mereka. 

 

4. Kelebihan Dan Kekurangan Problem Based Learning 

Kelebihan atau manfaat model pembelajaran PBL menurut Kurniasih & Sani 

(2016:48) adalah dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar untuk mentransfer 

pengetahuan yang baru serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

ketrampilan kreatif. 

Selain itu, Shoimin (2017:132) mengungkapkan beberapa kelebihan model 

pembelajaran berbasis masalah yang meliputi: 

1) mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata, 

2) membangun pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar, 

3) mempelajari materi yang sesuai dengan permasalahan, 

4) terjadi aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok pada siswa, 

5) kemampuan komunikasi akan terbentuk melalui kegiatan diskusi dan presentasi hasil 

pekerjaan, 

6) melalui kerja kelompok siswa yang mengalami kesulitan secara individual dapat diatasi. 



 

Sementara itu, kelemahan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning menurut 

Shoimin (2017:132) antara lain: 

1) tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan PBL, guru harus tetap berperan aktif 

dalam menyajikan materi (dan akan kesulitan dalam kelas gemuk), 

2) keragaman siswa yang tinggi dalam suatu kelas akan menyulitkan dalam pembagian 

tugas berdasarkan masalah nyata. 

III.METODE PENELITIAN 

 Subjek Penelitian dan tempat penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 212/VII Jernang 

yang berjumlah adalah 9 peserta didikyang terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan, yang 

terdaftar pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021.dengan sasaran utama 

meningkatkan hasil belajar IPA dengan penerapan model Problem Based Learning(PBL) 

pada materi sistem peredaran darah pada manusia.Penelitian ini sebagai salah satu upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Rencana Tindakan 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan desain penelitian model Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, yaitu pada bulan Maret. 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri 212/VII Jernang yang 

terdiri dari 9 peserta didik. Objek penelitian adalah keaktifan belajar peserta didik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes.Data dianalisis secara 

deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. 

 Tekhnik Pengumpulan Data 

1.Observasi 



 Menurut Muhammad Ilyas Ismail dalam buku Evaluasi Pembelajaran: Konsep 

Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur (2020), observasi dapat diartikan sebagai salah satu 

teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibanding teknik lainnya. 

Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk menganalisis kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran PBL yang akan dilaksanakan pada siklus I 

dan siklus II di SD Negeri 212/VII Jernang. 

 

2.Tes 

 Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau 

diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. 

Tes digunakan setelah selesai siklus I maupun siklus II untuk mengetahui hasil 

belajar IPA dapat meningkat atau tidak dengan menggunakan model pembelajaran PBL 

serta untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran. 

Prosedur Penelitian 

 Prosedur pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan siklus yang 

berulang.setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan tingkah laku yang ingin 

dicapai. Adapun prosedur rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian 

yaitu:(1) Perencanaan (2) Pelaksanaan tindakan (3) Observasi (4) Refleksi. 

1.Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan sebagai berikut: 

a. Menetapkan materi ajar 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Menyiapkan media penunjang yang akan digunakan 

d. Membuat lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru 

e. Membuat instrumen penelitian yang berupa alat evaluasi berupa tes. 

 

2.Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran yang 

telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi sistem peredaran darah pada manusia 

dengan model Problem Based Learning(PBL) kelas V SD Negeri 212/VII Jernang yang 



direncanakan dalam dua siklus.Apabila hasil belajar siswa pada siklus pertama belum 

berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua dengan cara mengulang kembali 

kegiatan belajar mengajar seperti pada siklus pertama, serta memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan sewaktu melaksanakan pembelajaran Pada siklus pertama, peneliti 

memberikan tugas individu kepada siswa tujuannya untuk mengetahui hasil belajar 

siswa pada setiap individu, dengan demikian guru akan mengetahui nilai yang diperoleh 

siswa. 

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan selama 2 siklus yang dilakukan sebanyak 4 

kali pertemuan, diperoleh data bahwa keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan. 

Peningkatan keaktifan belajar diketahui dengan menerapkan model 

pembelajaranProblem Based Learning(PBL). Hasil observasi terhadap penerapan model 

pembelajaran PBL dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1: Perbandingan Nilai Keaktifan Siswa Kondisi Awal, Siklus I dan 

Siklus II 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

33,33% 66,67% 88,89% 

Kurang Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas persentase hasil observasi keaktifan belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning(PBL) pada siklus I masih 

66,67% dengan kategori baik, sedangkan pada siklus II mencapai 88,89% dengan 

kategori sangat baik. 

Hasil observasi keaktifan belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning meningkat dari siklus I ke siklus II sebesar 9,54%. 

Peningkatan keaktifan belajar siswa diketahui dari hasil evaluasi siswa pada siklus I dan 

II sebagai berikut: 

 



Tabel 2. Data Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I dan II Keterangan Nilai Siklus I 

No Ketuntasan 
Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumla
h 

% 

1 Tuntas 4  44,47% 7 77,78
% 

9 0% 

2 Belum 
Tuntas 

5 55,53% 2 22,22
% 

0 100% 

Jumlah 9 100% 9 100% 9 100% 

Nilai Rata-rata 64 78 82 

Nilai Tertinggi 82 92 10
0 

Nilai Terendah 46 52 70 

  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, diketahui bahwa hasil belajar 

peserta didik pada pembelajaran IPA melalui penerapan model Problem Baesd Learning 

(PBL) mengalami peningkatan. Ratarata nila peserta didik meningkat dari siklus I 

sebesar 77,78 % menjadi 100 % pada siklus II. Berdasarkan data tersebut, diketahui 

bahwa peserta didik yang telah lulus KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) pada siklus 

I sebanyak 7 peserta didik dari seluruh jumlah peserta didik dan pada siklus II terjadi 

peningkatan menjadi seluruh peserta diidk yang telah lulus KKM. 

Penggunaan model pembelajaran problem based learning (PBL) dalam 

pembelajaran IPA membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan 

memunculkan keaktifan peserta didik karena model pembelajaran problem based 

learning melibatkan peserta didik berperan aktif untuk menemukan jawaban suatu 

permasalahan melalui proses berpikir dan diskusi. Model pembelajaran PBL menitik 

beratkan siswa aktif secara mental maupun fisik. Aktivitas mental yang dilakukan dalam 

model pembelajaran PBL dapat membuat pembelajaran menjadi bermakna dan 

menyenangkan sehingga mudah diingat peserta didik. 

 

V.KESIMPULAN DAN SARAN 

1.Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dan deskripsi 



data penelitian tentang model Problem Based Learing (PBL) untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi sistem peredaran darah pada 

manusia kelas V SD Negeri 212/VII Jernang,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Keaktifan siswa dalam penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) pada mata pelajaran IPA mengalami peningkatan.Pada siklus I meningkat 

menjadi 66,67% dengan kriteria baik,dan pada siklus II mencapai 88,89% dengan 

kriteria sangat baik. 

Pembelajaran IPA melalui model pembelajaran PBL di kelas V SD Negeri 

212/VII Jernang dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Ditunjukkan dengan data 

hasil belajar siswa pada siklus I 77,78 %, siklus II sudah mencapai 100 %. Hasil belajar 

IPA siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 

ketuntasan klasikal mencapai 75% dengan KKM IPA kelas V SD Negeri 212/VII 

Jernang tahun 2020/2021 adalah 70. 

2.Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) bagi pihak sekolah, 

hendaknya melakukan pembinaan kepada para guru untuk menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi misalnya model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL), sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, (2) bagi guru, 

hendaknya model pembelajaran PBL dapat digunakan guru sebagai motivasi belajar 

peserta didik sekaligus untuk meningkatkan keaktifan belajar, (3) bagi peneliti 

selanjutnya, hendaknya lebih mengkaji tentang penerapan model pembelajaran problem 

based learning serta mengembangkannya lebih lanjut agar dapat lebih baik dalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
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