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ABSTRAK 

MEGARETA HENNY PUTRI : Pengaruh model pembelajaran Problem Solving terhadap 

kemampuan mendeskripsikan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk 

Tahun ajaran 2017/2018, Program Studi PGSD, FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang dilakukan di SDN Gampeng Kecamatan 

Ngluyu Kabupaten Nganjuk, ternyata dalam pembelajaran guru cenderung menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan mendeskripsikan dampak 

pengambilan bahan alam  terhadap pelestarian lingkungan diperlukan model pembelajaran yang tepat 

(model pembelajaran problem solving). Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : (1) Apakah  model pembelajaran problem solving berpengaruh terhadap kemampuan 

mendeskripsikan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan pada siswa kelas 

IV SDN Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.? (2) Apakah model pembelajaran 

konvensional berpengaruh  terhadap kemampuan mendeskripsikan dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan siswa kelas IV SDN Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten  

Nganjuk  ? (3) Adakah perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran problem solving 

dibanding model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan mendeskripsikan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan pada siswa kelas IV SDN Gampeng 

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ?. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan kuantitatif dengan desain 

penelitian  Nonequivalent Control Group Design. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik tes. 

Data-data yang terhimpun dianalisis menggunakan uji t-tes. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa (1) Penggunaan model pembelajaran problem solving berpengaruh sangat 

signifikan terhadap kemampuan mendeskripsikan dampak pengambilan bahan alam untuk pelestarian 

lingkungan dengan ketuntasan klasikal 83,69%. Hal ini terbukti dengan tingginya th > tt 1% 2,518. (2) 

Penggunaan model pembelajaran konvensional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

mendeskripsikan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan dengan ketuntasan 

klasikal 16,25%. Hal ini terbukti dengan tingginya th 2,415 > tt 5% 1,721. (3) Ada perbedaan pengaruh 

yang sangat signifikan antara penggunaan model pembelajaran problem solving disbanding model 

pembelajaran konvensional terhadap kemampuan mendeskripsikan dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan dengan keunggulan pada penggunaan model pembelajaran problem 

solving. Hal ini terbukti dengan tingginya th 7,101 > tt 1% 2,418 dan berdasarkan hasil posttest, mean 

kelompok eksperimen 84,13 > mean kelompok kontrol 66,54. 

 

KATA KUNCI  : model pembelajaran problem solving, kemampuan mendeskripsikan 

dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. 
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I. PENDAHULUAN 

Di era teknologi seperti ini, 

pemerintah hendaknya meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas 

dalam berbagai bidang, khususnya dalam 

bidang pendidikan. Pendidikan yang 

layak diharapkan dapat menjadikan 

generasi penerus bangsa akan menjadi 

pribadi yang berperilaku baik, cepat 

tanggap, mudah bergaul dan tentunya 

bertambah pengetahuannya. Dalam 

landasan pendidikan, terdapat fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional tertuang pada 

pasal 3 Undang-undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003, bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk ber-kembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 

Demi terwujudnya tujuan pen-

didikan, maka ditempuh melalui 

pendidikan formal maupun nonformal, 

sehingga peran guru sangatlah penting. 

Guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pen-

didik, sehat jasmani rohani, dan 

memiliki kemampuan untuk me-

wujudkan dari tujuan pendidikan 

nasional seperti tercantum pada UU no 

14 tahun 2005 pasal 10, bahwa: 

Kompetensi guru sebagaimana yang 

tercantum pada pasal 8 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional yang diper-

oleh melalui pendidikan profesi. 

Dalam hal ini guru harus mampu 

mengenali siswa, menguasai bidang 

studi, baik disiplin ilmu maupun bahan 

ajar sesuai dengan kurikulum. 

Penyelenggaraan pembelajaran yang 

mendidik, meliputi perencanaan pem-

belajaran mampu mengevaluasi siswa, 

mengembangakan kepribadian dan 

profesionalitas secara ber-kelanjutan. 

Berdasarkan observasi di SDN 

Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten 

Nganjuk diperoleh temuan bahwa 

pembelajaran IPA selama proses 

pembelajaran guru masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional tanpa 

melibatkan keaktifan siswa. Akibatnya 

siswa menjadi pasif dan cepat bosan, 

tidak dapat dipungkiri lagi jika materi 

yang disampaikan tidak diterima baik 
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oleh siswa, sehingga mengalami 

penurunan pada hasil belajarnya. 

Berkaitan dengan masalah yang terjadi 

di SDN Gampeng Kecamatan Ngluyu 

Kabupaten Nganjuk dipandang perlu 

dilakukan alternative pembenahan, 

terutama yang menyangkut strategi 

pembelajaran sehingga siswa dapat 

secara aktif terlibat dan memperoleh 

pengetahuan untuk mengembangkan 

konsep-konsep dan keterampilan yang 

lebih tinggi serta dapat memecahkan 

masalah secara kreatif. Ada banyak 

model pembelajaran yang inovatif yang 

dapat digunakan salah satunya adalah 

model pembelajaran Problem Solving. 

Adapun tujuan  dari model pembelajaran 

Problem Solving yaitu siswa 

menemukan permasalahan dan dapat 

memberikan solusi dari permasalahan 

tersebut. Disamping itu menurut 

Djamarah dan Zain (2010:92-93) bahwa 

model pembelajaran Problem Solving 

memiliki keunggulan yaitu : 

Proses belajar mengajar  melalui 

pemecahan masalah dapat 

membiasakan siswa dalam meng-

hadapi dan memecahkan masalah 

secara terampil, merangsang 

pengembangan berpikir siswa 

secara kreatif dan menyeluruh. 

Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Problem Solving sangat cocok 

diterapkan dalam pembelajaran IPA 

khususnya pada materi dampak 

pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan dan tujuan 

pembelajaran akan tercapai. Siswa akan 

menjadi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan siswa mampu  kreatif 

dalam pemecahan masalah.  Berkaitan 

dengan masalah yang terjadi maka 

diajukan judul penelitian  “Pengaruh 

Model  Pembelajaran Problem Solving 

Terhadap Kemampuan Mendeskripsikan 

Dampak Pengambilan Bahan Alam 

Terhadap Pelestarian Lingkungan Pada 

Siswa Kelas IV SDN Gampeng 

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk 

Tahun Ajaran 2017/2018”  

II. METODE 

Teknik penelitian ini meng-

gunakan teknik penelitian eksperimen. 

Menurut Sugiyono (2016:107) “adalah 

metode yang menjadi bagian dari 

penelitian kuantitatif yang mempunyai 

ciri khas tersendiri, terutama dengan 

adanya kelompok kontrolnya”. Dalam 

penelitian ini desain yang digunakan 

adalah Nonequivalent Control Group 

Desain. Dalam penelitian ini terdapat 

dua kelompok yang dipilih secara tidak 

random kemudian di berikan pretest 

untuk mengetahui keadaan awal. 

Rencana atau desain yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 
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E O1 X O2 

K O3 - O4 

 

Gambar 3.1 Nonequivalent Control Group 

Desain (diadaptasi dari Sugiyono, 2016:116) 

 

 

Keterangan : 

  E : Kelas yang menggunakan perlakuan 

model problem solving. 

      K: Kelas yang menggunakan perlakuan 

model konvensional. 

 O1:Kemampuan mendeskripsikan 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan 

sebelum perlakuan 

 O2:Kemampuan mendeskripsikan  

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan 

setelah perlakuan. 

 O3:Kemampuan mendeskripsikan 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan 

sebelum perlakuan 

 O4:Kemampuan mendeskripsikan 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan 

setelah perlakuan 

    X : Perlakuan dengan model  problem 

solving 

     - : Perlakuan dengan model     

konvensional 

 

Subyek penelitian dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas IV SDN Gampeng 

kelas IV A dan kelas IV B berjumlah 47 

siswa. 

Berdasarkan data yang diperoleh, 

peneliti menggunakan program SPSS 

yang secara manual jenis analisis 

menggunakan Paired Sampel t-tes dan 

Independent Sampel t-test. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data, 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan model pembelajaran 

problem solving berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan 

mendeskripsikan dampak peng-

ambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan  dengan 

tingkat ketuntasan klasikal 83,69%. 

Hal ini terbukti dengan tingginya th 

9,579> tt 1 % 2,518. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sanjaya(2006:220-

221) bahwa, “Model pembelajaran 

problem solving merupakan teknik 

yang bagus untuk memahami isi 

pelajaran, dapat membuat siswa 

mengeksploitasikan ide-idenya”. 

Oleh karena itu, siswa memahami 

materi dampak pengambilan bahan 

alam terhadap pelestarian 

lingkungan. 

2. Penggunaan model pembelajaran 

konvensional berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan men-

deskripsikan dampak pengambilan 

bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan dengan tingkat 

ketuntasan klasikal 16,25%. Hal ini 

terbukti dengan tingginya th 2,415 > 

tt 5% 1,721. Hal ini sependapat dengan 

Agus Purwoto (2003:221) bahwa, 

“Model pembelajaran konvensional 
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memiliki kelemahan proses 

pembelajaran membosankan, siswa 

menjadi pasif, pembelajaran cepat 

terlupakan”. Dengan demikian, 

model pembelajaran ini kurang 

efektif jika dibandingkan dengan 

model pembelajaran problem 

solving. 

3. Ada perbedaan pengaruh yang sangat 

signifikan antara penggunaan model 

pembelajaran problem solving 

dibanding model pembelajaran 

konvensional terhadap kemampuan 

mendeskripsikan dampak peng-

ambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan dengan ke-

unggulan pada penggunaan model 

pembelajaran problem solving. Hal 

ini terbukti dengan tingginya tt 7,101 

> tt 1 % 2,418 dan berdasarkan hasil 

posttest, mean kelompok eksperimen 

84,13 > mean kelompok kontrol 

66,54. Dalam penerapan model 

problem solving siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, siswa 

memiliki semangat belajar tinggi 

dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Penerapan model 

pembelajaran konvensional guru 

memiliki pera n yang sangat penting 

karena guru harus aktif dalam 

penyampaian materi, sedangkan 

siswa menjadi pasif dalam kegiatan 

pembelajaran dan siswa kurang 

berminat mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

IV. SIMPULAN 

Ada  pengaruh model pem-

belajaran problem solving terhadap 

kemampuan mendesripsikan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan pada siswa kelas 

IV SDN Gampeng Kecamatan Ngluyu 

Kabupaten Nganjuk. 

Ada pengaruh model pembelajaran 

konvensional terhadap kemampuan 

mendesripsikan dampak pengambilan 

bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN 

Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten 

Nganjuk. 

Ada perbedaan pengaruh model 

pembelajaran problem solving dibanding 

model pembelajaran konvensional 

terhadap kemampuan mendesripsikan 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan pada 

siswa kelas IV SDN Gampeng 

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. 
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