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HASIL BELAJAR KOGNITIF IPA SISWA KELAS VI SDI SUKOREJO KOTA 

BLITAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018. 
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FKIP - PGSD 

djadid_99@yahoo.co.id 

1. Erif Ahdhianto, M.Pd 

2. Farida Nurlaila Zunaidah, M.Pd 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

ABSTRAK 

Kecenderungan Pembelajaran IPA adalah peserta didik hanya mempelajari IPA 

sebagai produk, menghafalkan konsep, teori dan hukum. Keadaan ini diperparah oleh 

pembelajaran yang berorientasi pada tes/ujian. Peserta didik tidak dibiasakan untuk 

mengembangkan potensi berpikirnya. Keadaan sesungguhnya di sekolah menunjukkan 

banyak peserta didik yang cenderung menjadi malas berpikir. Siswa tidak aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran, guru jarang menggunakan media pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran menjadi pasif dan kurang bermanfaat. Keadaan seperti tersebut di atas juga 

terjadi di SDI Sukorejo, siswa tampak malas mengikuti pembelajaran IPA yang 

mengakibatkan hasil belajar IPA rendah. Hal tersebut disebabkan guru hanya menjelaskan 

tanpa media peraga kemudian menugaskan siswa mengerjakan LKS dari penerbit tertentu. 

Dalam upaya mencapai hasil belajar yang maksimal, maka diperlukan strategi belajar siswa 

yang baik dan menumbuhkan ide atau gagasan baru pada setiap siswa. Luasnya ruang lingkup 

pembelajaran IPA akan membutuhkan banyak pengetahuan dan sikap kreatif siswa dalam 

belajar meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI SD, maka dikembangkan sistem belajar 

yang efektif dan efisien. Strategi belajar IPA harus dapat membangkitkan gairah belajar, 

menumbuhkan kreatif, menanamkan kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab siswa. Salah 

satu pengembangan sistem belajar yang cocok diterapkan pada pembelajaran IPA materi 

sistem tata surya adalah pendekatan kontekstual.Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) 

Apakah penerapan Model Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? (2) Apakah penerapan Model Problem 

Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar kognitif pada materi IPA? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan subjek penelitian 

siswa kelas VI SDI Sukorejo Kota Blitar tahun pelajaran. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah metode tes, dengan menggunakan butir soal. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Hasil observasi siswa menunjukkan peningkatan 

keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran, pada siklus I prosentase nilai rata-rata 

(NR) adalah 67.5  (kategori Baik) pada pelaksanaan siklus II nilai rata-rata (NR) menjadi 92.5 

(kategori Sangat Baik). (2) Hasil tes belajar kognitif siswa yang dilaksanakan mulai dari, 

siklus I dan siklus II menunjukkan adanya peningkatan yang nyata. Nilai rata-rata tes siswa 

siklus I = 72.69, siklus II 85.77.  

 

Kata Kunci : Model Problem Based Learning 
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I. LATAR BELAKANG MASALAH  

Trianto (2007 : 100) meny-

ebutkan : 

“Ilmu Pengetahuan Alam meru-

pakan pengetahuan ilmiah, yaitu 

pengetahuan yang telah mengalami uji 

kebenaran melalui metode ilmiah, de-

ngan ciri : objektif, metodik, siste-

matis, universal, dan tentatif. Ilmu Pe-

ngetahuan Alam merupakan ilmu yang 

pokok bahasannya adalah alam dan 

segala isinya”. 

Kecenderungan Pembelajaran 

IPA adalah peserta didik hanya mem-

pelajari IPA sebagai produk, me-

nghafalkan konsep, teori dan hukum. 

Keadaan ini diperparah oleh pem-

belajaran yang berorientasi pada 

tes/ujian. Peserta didik tidak dibia-

sakan untuk mengembangkan potensi 

berpikirnya.  

Keadaan sesungguhnya di se-

kolah menunjukkan banyak peserta 

didik yang cenderung menjadi malas 

berpikir. Siswa tidak aktif terlibat da-

lam proses pembelajaran, guru jarang 

menggunakan media pembelajaran, se-

hingga proses pembelajaran menjadi 

pasif dan kurang bermanfaat.  

Keadaan seperti tersebut di 

atas juga terjadi di SDI Sukorejo, 

siswa tampak malas mengikuti pem-

belajaran IPA yang mengakibatkan ha-

sil belajar IPA rendah. Hal tersebut 

disebabkan guru hanya menjelaskan 

tanpa media peraga kemudian men-

ugaskan siswa mengerjakan LKS dari 

penerbit tertentu. Dalam upaya men-

capai hasil belajar yang maksimal, 

maka diperlukan strategi belajar siswa 

yang baik dan menumbuhkan ide atau 

gagasan baru pada setiap siswa. 

Luasnya ruang lingkup pembelajaran 

IPA akan membutuhkan banyak 

pengetahuan dan sikap kreatif siswa 

dalam belajar meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas VI SD, maka 

dikembangkan sistem belajar yang 

efektif dan efisien. Strategi belajar 

IPA harus dapat membangkitkan 

gairah belajar, menumbuhkan kreatif, 

menanamkan kepercayaan diri, dan 

rasa tanggung jawab siswa. Salah satu 

pengembangan sistem belajar yang 

cocok diterapkan pada pembelajaran 

IPA materi sistem tata surya adalah 

pendekatan kontekstual. Diupayakan 

proses pembelajaran berlangsung ala-

miah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. 

Strategi pembelajaran lebih dipen-

tingkan dari pada hasil.  
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 Berangkat dari pemikiran di 

atas, maka penulis melakukan pen-

elitian tindakan kelas dengan judul 

”Penerapan Strategi Pembelajaran Ko-

operatif Model Problem Based Lear-

ning dalam Meningkatkan Hasil Bela-

jar Kognitif IPA Siswa Kelas VI  SDI 

Sukorejo  Kota Blitar  Tahun Pelajaran 

2017/2018” 

II. METODE 

A. Subjek dan Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Dasar Islam Sukorejo 

yang beralamat di Jl. Manggar 

No. 43 Kelurahan Sukorejo Ke-

camatan Sukorejo Kota Blitar. 

Status sekolah ini adalah swasta 

dan dikepalai oleh Bapak Edi 

Rutanto. 

2. Subyek penelitian  

Subyek penelitian ini 

adalah siswa kelas VI SD Islam 

Sukorejo Tahun Pelajaran 

2017/2018 dengan jumlah se-

banyak 20 siswa. Peneliti me-

ngambil kelas ini karena materi 

tentang tata surya terdapat di 

kelas VI.. 

B. Prosedur Penelitian 

1) Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan (action rese-

arch), karena penelitian dila-

kukan untuk memecahkan mas-

alah pembelajaran di kelas. 

Kunandar (2010:44), Penelitian 

Tindakan merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik atau bersama-sama 

dengan orang lain (kolaborasi) 

yang bertujuan untuk mening-

katkan atau memperbaiki mutu 

proses pembelajaran didalam 

kelas. 

 

Gambar 3.1 Bagan Siklus PTK 

Model Kemmis dan Taggart (1990) 

(dalam Arikunto, dkk 2010: 16). 

2) Langkah-langkah Penelitian  

Pada tahapan penelitian  

ini peneliti membagi menjadi 

dua siklus.   Setiap siklus terdiri 

dari dua pertemuan. Setiap sik-

lus melalui tahapan peren-

canaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi 

III. JENIS ANALISIS DATA  

1. Rencana Umum Pelaksanaan 

Tindakan 
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IV. HASIL DAN KESIMPULAN 

1.  Hasil observasi siswa menun-

jukkan peningkatan keaktifan bel-

ajar siswa selama proses pem-

belajaran, pada siklus I prosentase 

nilai rata-rata (NR) adalah 67.5  (ka-

tegori Baik) pada pelaksanaan 

siklus II nilai rata-rata (NR) men-

jadi 92.5 (kategori Sangat Baik). 

2. Hasil tes belajar kognitif siswa 

yang dilaksanakan mulai dari, sik-

lus I dan siklus II menunjukkan 

adanya peningkatan yang nyata. 

Nilai rata-rata tes siswa siklus I = 

72.69, siklus II 85.77. 

V. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan 

refleksi terhadap proses hasil belajar 

siswa selama 2 siklus, diperoleh sim-

pulan sebagai berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran 

problem based learning dapat  me-

ningkatkan keaktifan belajar pada 

mata pelajaran IPA siswa kels VI 

SD Islam Sukorejo Kota Blitar.  

2. Penerapan model pembelajaran 

pro-blem based learning dapat  me-

ningkatkan hasil belajar kognitif 

pada mata pelajaran IPA siswa kels 

VI SD Islam Sukorejo Kota Blitar. 
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