










ABSTRAK 
 

Muhammad Amir, 2022. Pengaruh Model Project Based Learning 
Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas Atas di UPT SPF 
SD Negeri Mangkura IV Makassar. Program studi Magister 
Pendidikan Dasar Fakultas Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Makassar, Pembimbing Abd. Aziz Muslimin dan Hj. 
Rosleny B. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Project 
Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas Atas 
di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan quasi 
eksperimental design. Desain penelitian eksperimen yang digunakan 
dalam bentuk noneequivalent control group desain. Sampel dalam 
peneltian ini adalah siswa kelas V.7 sebagai kelas control yang berjumlah 
30 siswa dan kelas V.8 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 33 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pemberian 
angket dan pemberian tes hasil belajar siswa. Teknik analisis data dengan 
menggunakan statistik deskriptif, N-Gain dan uji manova.  

dengan nilai perolehan nilai motivasi pada kelas control 71,7 dan 
hasil belajar 73,9 serta pada kelas eksperimen nilai motivasi 86,15 dan 
hasil belajar 84,64. Untuk mengetahui efektifitas serta perbedaan hasil 
belajar IPS antara kelas eksperimen dan kelas kontrol maka dilakukan uji 
N-Gain. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus N-Gain 
diperoleh hasil untuk kelas eksperimen menunjukkan N-Gain skor sebesar 
0,62 sementara pada kelas kontrol menunjukkan N-Gain skor sebesar 
0,34. Dengan demikian hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol berada dalam kategori sedang.  Sebagai prasyarat, dilakukan uji 
normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan Kolmogorov-
Smirnov dan Levene’s test. Berdasarkan hasil analisis uji manova 
multivariate dengan pengambilan keputusan bahwa nilai signifikan 0,000 < 

0,05 maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima menunjukkan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 atau 0,000 < 0,05.  Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan 
Model Project based learning Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPS 
Siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Neg. Mangkura IV Makassar.  
 

Kata Kunci : Model project based learning, motivasi belajar, hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan menjapdi pilar utama kemajuan bangsa dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mengolah dan mengelola 

bangsa ini dengan baik. (Ridayati dkk., 2021) mengemukakan bahwa 

negara wajib dalam mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan 

nasional. Agar mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Oleh 

sebab itu, negara harus hadir dan menjamin setiap warga negara 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. 

Sebagaiamana telah diatur dalam UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) yaitu 

“Hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang 

bermutu”. 

 Keutamaan orang-orang yang senatiasa menuntut ilmu dijelaskan 

dalam Alquran sebagaimana dalam QS. Al-Mujadalah  (58):11 yang 

berbunyi : 

 

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 

1 



2 
 

 
 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya 
Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. 

  

 Selain itu, kewajiban setiap muslim dalam menuntut ilmu 

sebagaiamana dalam hadits Rasulullah yang telah mengingatkan kepada 

setiap ummatnya agar senantiasa menuntut ilmu. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, Rasulullah bersabda: 

 

Artinya : Rasulullah SAW bersabda: “Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, 
bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan” 

 
 Menyikapi ayat serta hadits tersebut, maka guru sudah 

seharusnya menyadari bahwa setiap siswa yang diajar memiliki hak dan 

kewajiban menuntut ilmu serta memberikan proses pembelajaran 

terbaiknya kepada siswa, agar ilmu yang diajarkan betul betul 

tersampaikan dengan baik, sehingga ilmu yang diperoleh siswa dapat 

diamalkan dimasa yang akan datang.  

 Pendidikan abad ke–21 merupakan arus perubahan dimana guru 

dan siswa memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan 

(Tarihoran, 2019). Mencermati kondisi pendidikan secara gobal, dimana 

setiap negara saat ini sedang berjuang melawan pandemic covid 19. 
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Dikutip dari kompas.com, kehadiran covid-19 yang terdeteksi sejak bulan 

2 Maret 2021 sebagai titik awal perubahan kebijakan secara nasional. 

Termasuk bangsa Indonesia bersama seluruh elemen bangsa sedang 

berusaha melakukan pemulihan diberbagai sektor, baik ekonomi, 

pendidikan dan seluruh bidang yang terdampak pandemic covid-19.  

 Salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah covid-19 

adalah dunia pendidikan. Larangan berkeruman sebagai upaya 

pencegahan penularan covid-19 mengakibatkan hampir seluruh sekolah 

ditutup dan diterapkannya belajar dari rumah (Siahaan dkk., 2020). 

Sejalan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

berdasarkan surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan yang 

memberlakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) bagi siswa dan 

mahasiswa (Kemendikbud, 2020). Hingga saat ini, siswa telah melalui 

hampir 2 tahun mengikuti prores pembelajaran secara daring, dimana 

siswa hanya menerima materi pembelajaran melalui media 

telekomunikasi, yang dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan 

(daring). 

 Untuk memaksimalkan proses pembelajaran daring tersebut, 

maka pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah 

menyusun kurikulum darurat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus 
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(Kemdikbud, 2020). Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat 

menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

siswa di sekolah. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan 

untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menentukan kurikulum 

yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di 

masa pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) tahun 2021, sejak 

bulan September telah ada beberapa sekolah yang melaksanakan proses 

pembelajaran tatap muka secara terbatas (PTMT) dengan memadukan 

proses pembelajaran daring (SKB 4 Menteri Republik Indonesia, 2021). 

Diterbitkannya surat edaran empat meteri tersebut, telah memberi lampu 

hijau kepada seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan 

pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pembelajaran tatap muka 

terbatas ini dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk teknis berdasarkan 

SKB 4 menteri tersebut.  

 Larasati dkk., (2020) mengatakan bahwa motivasi belajar siswa 

menurun karena diadakanya program pembelajaran daring yang 

diakibatkan oleh adanya covid-19. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat 

menggunakan model pembelajaran yang tepat. (Mirdad, 2020) 

mengemukakan dasar-dasar pertimbangan memilih model pembelajaran 

agar dapat memahami betapa pentingnya mengelola dan menciptakan 



5 
 

 
 

proses belajar dengan berpusat pada siswa untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran dengan menampilkan model model pembelajaran yang 

bermakna serta sesuai dengan kondisi dimana siswa banyak melakukan 

pembelajaran secara mandiri. Pemilihan dan penerapan model tentunya 

dengan mempertimbangkan pemberian peluang kepada siswa untuk 

belajar demokratis dan meransang timbulnya inspirasi, kreasi, inovasi, 

mencari, menemukan dan menyelesaikan masalah dengan usahanya 

sendiri. Sejalan dengan (Syafari & Montessori, 2021) yang 

mengemukakan bahwa semakin baik model pembelajaran yang diberikan 

oleh guru, maka semakin baik pula motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa. 

 Meldina dkk, (2020) menguraikan struktur kurikulum di sekolah 

dasar berdasarkan Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang kurikulum 

2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah bahwa mata pelajaran yang 

diberikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah salah satunya 

adalah Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tingkat SD mata pelajaran IPS 

pada kurikulum 2013 merupakan bagian dalam pembelajaran tematik. 

Pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 diterapkan secara tematik 

integratif, dimana indikator mata pelajaran IPS muncul pada kelas IV, V, 

dan VI atau dikenal dengan kelas atas. 

 Samlawi dan Bunyamin (1998) mengemukakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang disusun 

dengan memadukan beberapa konsep dasar dari berbagai ilmu sosial 



6 
 

 
 

melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan 

kebermaknaannya bagi siswa. IPS dapat memberikan sarana dalam 

mewujudkan pengetahuan sikap, keterampilan, kecerdasan yang 

diperlukan seseorang untuk hidup dan menanamkan kesadaran 

lingkungan. 

 Menurut Suradisastra, dkk (1993), di masa yang akan datang 

dimana tantangan akan semakin kompleks, siswa diharapkan dapat 

bertindak dan mengambil keputusan secara rasional dalam memecahkan 

masalah masalah sosial yang dihadapinya.  Dengan demikian, 

pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan kemampuan analisis terhadap kondisi 

sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. 

Karena itu, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, 

dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan kehidupan masyarakat.  

 Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT), dimana 

dalam pelaksanaan pembelajaran, memberi ruang yang banyak kepada 

siswa untuk belajar secara mandiri dari rumah. Penerapan model project 

based learning, dengan menekankan pada pembuatan proyek sehingga 

memungkinkan siswa tetap aktif. 

Penerapan Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

seperti yang dikemukakan oleh (Yulis dkk., 2020) dapat memberikan 

pengalaman siswa untuk belajar dan melatih keterampilan interpersonal, 
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serta keterampilan  hidup untuk masa yang akan datang. Selain itu juga 

PjBL mengarahkan siswa untuk berpikir kritis mengenai pengalaman dan 

dapat menghubungkan pengalaman tersebut pada standar belajar.  

Setiap proses pembelajaran akan dilakukan sebuah penilaian untuk 

mengetahui hasil belajar sebagai ukuran terhadap ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Sejalan dengan pendapat  Devi dan Lilis, (2018), hasil 

belajar adalah hasil dari sebuah peroses interaksi dari proses belajar dan 

mengajar untuk tercapainya tujuan pembelajaran dan kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah proses belajar, tujuan utama hasil belajar 

adalah untuk mengetahui sebatas mana siswa berhasil dalam memahami 

serta mengerti materi yang diberikan dalam proses pembelajaran.  

Hasil belajar menurut Susanto dalam suyono (Dari, Hermansyah, 

2021) mengemukakan hasil belajar adalah sebuah perubahan yang terjadi 

akibat dari kegiatan belajar. Dalam konteks ini perubahan yang dimaksud 

menyangkut pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil belajar siswa adalah 

pencapaian yang diperoleh siswa melalui serangkain tes yang dilakukan 

oleh guru sesuai indikator pada pembelajaran IPS yang diajar oleh guru. 

Hal tersebut dapat dilihat sesuai hasil yang diperoleh berdasarkan KKM 

yang diperoleh setiap siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah melakukan pengalaman-pengalaman belajar 

atau kegiatan belajar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar dalam penelitian ini merupakan hasil tes formatif dalam bentuk tes 
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objektif dari kemampuan/pengetahuan yang dimiliki siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 

November 2021 terhadap guru kelas 5 dan guru kelas 6 saat mengajar 

materi IPS dan memberikan penugasan kepada siswa, ditemukan proses 

belajar mengajar masih lebih banyak menggunakan metode ceramah atau 

cara cara konvensional. Penerapan model project based learning pada 

dasarnya sudah dilakukan oleh guru, yaitu memberikan tugas kepada 

siswa sebagaimana Sari dkk (2015) menjelaskan bahwa pemberian tugas 

merupakan salah satu bentuk proyek/karya. Namun pada pelaksanannya 

belum mengikuti sintaks PjBL dengan baik. Guru dalam memberikan 

pengajaran dengan cara mengarahkan siswa membaca materi yang ada 

dalam buku teks. Lalu memberikan penjelasan berdasarkan buku teks 

melalui metode ceramah. Setelah itu,  pemberian tugas secara tekstual 

berdasarkan soal soal dalam buku yang digunakan. Begitupula saat 

daring, siswa hanya dikirimkan materi bacaan, lalu siswa diberikan 

beberapa tugas untuk diselesaikan, difoto lalu dikirim ke classroom. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas di sekolah, hal ini 

dilakukan sebagai upaya menuntaskan target kurikulum tanpa 

memperhatikan kebutuhan siswa.   

 Proses belajar mengajar dengan didominasi tugas sesuai teks 

bacaan serta hafalan secara monoton akan berdampak pada semangat 

dan motivasi siswa dalam belajar. Sebagaimana yang dikemukan oleh 
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(Sungkono, 2008) bahwa aktifitas di kelas yang didominasi penugasan 

dan hafalan menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan kemampuan 

berfikir siswa di dalam pembelajaran. Guru cenderung didikte oleh buku, 

agar bisa menuntaskan tugas tugas yang ada di dalamnya. Akibatkya 

siswa hanya memiliki rutinitas mendengarkan, membaca kemudian 

menyelesaikan soal-soal yang sifatnya menguji pengetahuan yang ada 

dalam buku, tanpa memperhatikan aspek sikap dan keterampilan.  

 Proses belajar mengajar siswa terkesan dilakukan dengan pola-

pola konvensional dan kaku dengan melakukan tanya jawab melalui 

pertanyaan tertutup seperti sebutkan!, pilihlah!, tunjukkan!, tuliskan!. 

Kegiatan ini menjadikan siswa kurang termotivasi dan hanya menganggap 

menyelesaikan tugas sebagai penggugur kewajiban harian, tanpa 

merasakan kebermaknaan proses pembelajaran. Guru jarang 

menggunakan model pembelajaran yang memiliki sintaks yang jelas, 

sehingga membuat motivasi dan hasil belajar siswa sulit  diukur dengan 

baik.  

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 

atas, ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran. Yaitu motivasi 

belajar siswa menurun. Kondisi ini terlihat dari kurangnya antusias siswa 

saat materi IPS berlangsung. Selain itu, siswa juga menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru apa adanya serta didapatkan kesulitan siswa 

dalam memahami materi. Kondisi ini terlihat pada hasil belajar siswa 
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dengan nilai rata-rata hasil penilaian harian, hasil PTS masih dibawah 

rata-rata KKM yang telah ditetapkan di sekolah yaitu KKM 75.  

Berbagai permasalahan yang ditemukan oleh penulis pada saat 

melakukan observasi awal yang telah diuraikan di atas, bisa diatasi 

dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat, menuntut keaktifan 

siswa, serta menyenangkan pada saat kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan. Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan dengan 

memperhatikan unsur-unsur di atas (seperti menuntut keaktifan siswa, 

menyenangkan dan keunggulan-keunggulan lainnya), salah satunya 

adalah model project based learning yang merupakan model 

pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan siswa untuk 

meningkatkan keterampilan sosialnya melalui proyek yang diberikan. 

Proses pengerjaan proyek yang bermakna akan meningkatkan motivasi 

belajar, sehingga memacu diri untuk memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik. 

 Pembelajaran dengan menggunakan model project based 

learning, dapat menerapkan berbagai interaksi yang terdapat di dalam dan 

di sekitar proses atau momen belajar yang berlangsung serta mencakup 

unsur-unsur belajar yang efektif. Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model 

Project Based Learning Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPS pada 

Siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar”.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil 

rumusan masalah sebagai beikut: 

1. Bagaimana gambaran Model Project Based Learning (PjBL) pada 

pembelajaran  IPS siswa kelas atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura 

IV Makassar? 

2. Bagaimana gambaran motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran 

IPS melalui PjBL siswa kelas atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV 

Makassar ? 

3. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran project Based 

Learning terhadap motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran IPS 

siswa kelas atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian untuk : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Model Project Based Learning pada 

pembelajaran IPS siswa kelas atas di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar. 

2. Mendeskripsikan motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran IPS 

melalui Model Project Based Learning siswa kelas atas di UPT SPF 

SD Negeri Mangkura IV Makassar 

3. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning 

terhadap motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran  IPS siswa 

kelas Atas UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian akan didapatkan terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat: 

a) Memberikan sumbangan dan menambah wawasan di bidang 

pendidikan mengenai pengaruh model pembelajaran Project 

Based Learning pada pelajaran IPS siswa kelas atas di UPT SPF 

SD Negeri Mangkura IV Makassar 

b) Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang 

pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, 

kepala sekolah, siswa, serta peneliti sendiri. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan motivasi 

kepada kepala sekolah untuk dijadikan referensi dalam proses 

belajar mengajr disekolah yang dipimpinnya 

2. Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature bagi guru untuk 

mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Sekaligus menjadi 
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masukan dan motivasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya 

sebagai seorang guru/pendidik. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini memberi sumbangsih dalam peningkatan kapasitas 

dan kualitas peneliti serta syarat utama dalam memenuhi kewajiban 

sebagai mahasiswa Pascasarjana Muhammadiyah Makassar.  

4. Siswa 

Siswa kesulitan belajar sering menghindari dari tugas membaca, 

dengan pembelajaran IPS menggunakan model PjBL dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Model Pembelajaran  

 istilah model menurut Winaputra (Tayeb, 2017) dapat diartikan 

sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan suatu kegiatan. Model dapat dimaksudkan pula bahwa benda 

tiruan dari benda yang sesungguhnya, seperti, mobil mainan, rumah 

mainan atau senjata mainan. Model dalam kaitannya dengan 

pembelajaran yang sering disebut dengan model pembelajaran dimaknai 

sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan alur pelaksanaan 

secara terencana dan sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar siswa agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang 

bertujuan dan bertahap. 

Sementara itu Suprijono (2015) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan dan melakukan proses pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

di dalamnya mencakup tujuan pembelajaran, tahapan dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta pengelolaan kelas. Dengan 

model pembelajaran yang digunakan guru, akan membantu siswa 
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mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan 

mengespresikan ide dengan lebih baik.  

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Komalasari (2010) 

bahwa model pembelajaran pada dasarnya adalah bentuk pembelajaran 

yang tervisualisasikan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disajikan 

secara khas oleh guru. Dengan kata lain bahwa model pembelajaran yang 

diterapkan oleh pengajar merupakan bingkai atau bungkus dari penerapan 

suatu metode, teknik dan pendekatan pembelajaran. Dengan demikian, 

guru dituntut memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam 

mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang 

efektif, kreatif, dan menyenangkan pada siswa. 

Selain pedapat tersebut, Rusman (2010) juga menyatakan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu pola atau rencana kegiatan yang 

dapat dimanfaatkan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), merencanakan bahan dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang ditempat lain demi mencapai tujuan pembelajaran.  

Sementara itu, fungsi model pembelajaran merupakan pedoman 

bagi para guru dan para perancang pembelajaran yang akan 

melaksanakan pembelajaran. Pendapat tersebut dapat menyimpulkan 

bahwa Pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas memerlukan 

perencanaan secara sistematis dan dievaluasi agar pembelajaran yang 

direncanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif, 

efisien dan menghasilkan hasil belajar yang diinginkan. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan  bahwa model 

pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan proses sistematis dan terencana untuk mengatur pengalaman 

belajar serta mencapai tujuan pembelajaran tertentu serta berfungsi 

sebagai panduan bagi perancang pembelajaran dan guru dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

 
B. Project Based Learning 

Dikutip dari (Apriliyani dkk., 2018) bahwa model Project based 

learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara lebih aktif,  baik secara pribadi maupun kelompok dalam 

merencanakan dan merancang tujuan pembelajaran untuk menghasilkan 

produk atau karya yang nyata. Model PjBL sangat tepat digunakan karena 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba membuat sebuah 

hasil.  

PjBL merupakan salah satu model pembelajaran yang memiliki 

karakteristik adanya kegiatan merancang dan melakukan sebuah proyek 

untuk menghasilkan sebuah produk (Ardianti dkk., 2017). Sejalan dengan 

Kosasih (2014) menjelaskan pembelajaran berbasis proyek adalah model 

pembelajaran dengan menggunakan proyek sebagai tujuannya. Sari dkk  

dalam (Pratiwi et al., 2018) juga menjelaskan model PjBL merupakan 

suatu model pembelajaran yang dapat membangun kemampuan siswa 

dengan melibatkan kerja proyek dan menghasilkan suatu karya nyata 
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yang dapat diperlihatkan. Karya tersebut dapat berupa laporan, 

pembuatan produk dan penyelesaian tugas tertulis yang guru berikan. 

Model pembelajaran PjBL memiliki beragam ciri khas serta 

memiliki krakterisktik tersendiri yang membuat model ini berbeda dengan 

model pembelajaran lain. Buck Institute for Education  (Daryanto, 2014) 

mengemukakan karakteristik PjBL sebagai berikut : 

1. Siswa melalui bimbingan guru menentukan sendiri tentang sebuah 

kerangka kerja atau proses pembuatan proyek tersebut yang 

diinginkan. 

2. Siswa diberi sebuah misi/tantangan untuk diekerjakan 

3. Siswa mencari sendiri langkah-langkah/proses untuk mendapatkan 

solusi dan misi/tantangan yang diberikan 

4. Siswa bertanggung jawab dalam menentukan solusi untuk 

menyelesaikan misi/tantangan yang diberikan 

5. Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan  

6. Siswa melakukan tindak lanjut atas apa yang mereka kerjakan 

7. Hasil yang telah dibuat selama aktivitas belajar akan dievaluasi dan 

dikoreksi 

8. Kondisi belajar memungkinkan terjadi berbagai kesalahan dan 

perubahan selama proses belajar berlangsung. 

 Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran PjBL adalah model pembelajaran 

yang berorientasi pada siswa, memberikan proses pembelajaran yang 
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bermakna pada siswa dengan melakukan pembelajaran yang berpusat 

pada kebutuhan dan karakteristik siswa dalam memecahkan masalah 

yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran ini bercirikan adanya 

kegiatan siswa dalam merancang, melakukan dan melaporkan sebuah 

hasil karya nyata melalui tugas proyek yang memiliki tahapan atau sintaks 

yang telah ditentukan. Model ini akan memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk merasakan langsung proses pencarian dan pengolahan data yang 

ditemukan sendiri dilapangan. Sehingga akan memberikan kesan yang 

bermakna.  

  Nurohman (2007) mengemukakan langkah-langkah model PjBL 

yang terdiri atas : 

1. Start with the Essential Question 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan dari guru ke siswa untuk 

melakukan aktifitas belajar.  

2. Design a Plan for the Project.  

Guru dan siswa melakukan kerja dalam perencanaan pengerjaan 

proyek 

3. Create a schedule 

Guru dan siswa bersama-sama dalam menyusun langkah-langkah 

aktivitas dalam menyelesaikan proyek. 

- Menyusun kegiatan 

- Mengatur waktu 

- Menuntun siswa supaya dapat menemukan cara-cara baru 
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- Menuntun siswa ketika melakukan langkah-langkah yang tidak 

sesuai dengan proyek yang dikerjakan. 

- Siswa diminta memberikan penjelasan tentang langkah-langkah 

kegiatan 

4. Monitor the student and the Progress of the Project 

Guru mengawasi aktifitas siswa salama membuat dan 

menyelesaikan proyek yang dikerjakan. Dalam hal ini, guru sebagai 

mentor bagi aktifitas yang dilakukan siswa 

5. Asses the Outcome 

Guru meberikan nilai kepada siswa untuk mengukur ketercapaian 

standar 

6. Evaluate the Experience 

Setelah pembelajaran, guru bersama siswa melakukan perbaikan 

tentang pengalaman belajar dan output proyek yang telah 

dilaksanakan, baik secara perorangan maupun kelompok. 

 Sejalan dengan pernyataan di atas, Hosnan (2014) 

mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam model PjBL sebagai berikut : 

1. Menentukan proyek kegiatan. Pada langkah ini, siswa harus 

memilih proyek yang akan dibuat sesuai masalah yang diberikan 

oleh guru. Siswa diberi kesempatan untuk menentukan proyek 

yang akan dibuatnya, baik secara perorangan maupun kelompok. 

2. Langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada kegiatan ini siswa 

diminta untuk mendesain aktifitas proyek mulai dari tahapan awal 
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sampai tahapan terakhir. Perencanaan proyek berisi langkah-

langkah dalam penyelesaian proyek, pemilihan kegiatan yang 

dapat memberikan keuntungan dalam menyelesaian tugas proyek, 

mengatur sumber/bahan/alat yang digunakan dalam 

menyelesaikan tugas proyek dan kerja sama antar kelompok 

3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek 

4. Penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring dari guru 

5. Penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek. Hasil 

proyek yang telah selesai dibuat oleh siswa, akan dipresentasikan 

dan dipublikasikan kepada seluruh siswa dan guru.  

6. Evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan siswa pada akhir 

proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktifitas dan 

hasil tugas proyek. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan 

mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas 

proyek. Serta dilakukan umpan balik terhadap proses dan hasil 

produk yang dihasilkan. 

  Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan model PjBL dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Tahapan-tahapan pelaksanaan Project Based Learning 

 

No. 
Langkah 

Kegiatan 
Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1. Pertanyaan 

mendasar 

Guru memberikan topik 

dan bertanya kepada 

siswa tentang topik 

yang dimaksud 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 
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2. Mendesain 

perencanaan 

proyek/produk/t

ugas 

Guru membagi siswa 

ke dalam beberpa 

kelompok, memberikan 

topik lalu mengajak 

setiap kelompok 

mendesaian 

proyek/tugas yang 

akan dikerjakan 

Siswa berdiskusi 

bersama teman 

kelompok tentang 

desain pelaksanaan 

proyek yang akan 

dikerjakan 

3. Penyusunan 

Jadwal 

pelaksanaan 

proyek/tugas 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk 

mengatur dan 

menyusun jadwal 

pelaksaan proyek dari 

awal sampai akhir, dan 

tahapan tahapan yang 

akan dilakukan 

Secara berkelompok 

berdiskusi tentang 

tahapan yang akan 

mereka lakukan dalam 

menyelesaiakan 

proyek/tugas dengan 

memperhatikan batas 

waktu yang telah 

diberikan oleh guru 

4. Memonitor 

keaktifan dan 

perkembangan 

proyek/tugas 

Guru melakukan 

monitoring dan 

pengawasan terhadap 

aktifitas siswa dan 

melakukan 

pembimbingan 

Siswa melakukan 

pembuatan 

proyek/tugas sesuai 

jadwal, mencatat 

setiap tahapan, serta 

masalah yang muncul 

selama 

menyelesaikan 

proyek/tugas 

5. Menguji hasil Guru memberikan 

kesempatan setiap 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil proyek yang telah 

dikerjakan, sementara 

kelompok lain 

diberikan kesempatan 

menanggapi 

Setiap kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja proyek, 

sementra kelompok 

lain menyimak dan 

memberikan 

tanggapan 

6. Evaluasi 

pengalamanan 

Belajar 

Guru memberikan 

perbaikan pada hasil 

presentasi setiap 

kelompok. Mengajak 

siswa merefleksi 

Siswa bersama guru 

melakukan refleksi. 

Mengemukakan 

pengalaman mereka 

tentang proses 
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pengalaman belajar 

dengan bertanya pada 

siswa tetang perasaan 

dan pengalaman 

mereka selama belajar 

pembelajaran yang 

mereka lalui. 

  

a. Kelebihan Model Project Based Learning 

 Kelebihan PjBL menurut pendapat Majid & Rochman (2015) 

sebagai berikut : 

1. Penerapan PjBL dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan 

pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai.  

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

3. Membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

masalah-masalah yang besar 

4. Meningkatkan kerja sama antar siswa 

5. Membantu siswa untuk mengembangkan dan mempraktikan 

keterampilan komunikasi siswa 

6. Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber 

7. Memberikan siswa pengalaman belajar yang menarik dan praktik 

dalam mengelola proyek, dan membuat alokasi waktu dan 

sumber-sumber lain seperti perlewngkapan untuk menyelesaikan 

tugas 

8. Meyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara 

kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata 
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9. Melibatkan siwa untuk belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimilki, kemudian 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

10. Membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga 

siswa maupun guru sangat menikmati proses pembelajaran. 

 Senada dengan Westwood dan Peter S. (2008) yang juga 

mengemukakan beberapa kelebihan dari project based learning, yaitu:  

1) Pendekatan proyek dapat diterapkan di hampir semua bidang 

kurikulum.  

2) Proyek memiliki orientasi dunia nyata dan menyampaikan 

pembelajaran yang mempunyai makna tersendiri serta dapat 

menghubungkan informasi baru dengan pengalaman masa lalu 

siswa. 

3) Siswa mempelajari proses dan keterampilan yang berharga untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data.  

4) Siswa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pembelajaran 

mereka sendiri, sehingga meningkatkan pengarahan dan motivasi 

diri.  

5) Proses pembelajaran mendorong berbagai model komunikasi dan 

representasi.  

6) Pendekatan mendorong penggunaan pemikiran tingkat tinggi serta 

perolehan fakta.  
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7) Pendekatan ini mengembangkan pengetahuan yang lebih 

mendalam tentang materi pelajaran.  

8) Pendekatan juga meningkatkan keterampilan kerja tim dan 

pembelajaran kooperatif. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kelebihan PjBL yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan 

siswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan 

kemampuan bekerja sama dan kemampuan pemecahan masalah. 

 
b. Kelemahan Model Project Based Learning 

Selain keunggulan di atas, Majid dan Rohman (2015) 

mengemukakan lima kelemahan dari PjBL yaitu : 

1. Alat dan bahan yang harus disediakan relative sangat banyak 

2. Guru telah merasa nyaman dengan model konvensional, yang 

berpedoman kepada teacher center 

3. Siswa yang memiliki kelemahan dalam pengumpulan informasi 

akan mengalami kendala yang cukup berarti. 

4. Kemungkinan sebagian siswa akan kurang aktif dalam kerja 

kelompok yang telah dibentuk 

5. Ketika topic yang diberikan kepada masing-masing kelompok 

berbeda, dikhawatirkan siswa tidak bisa memahami topic secara 

keseluruhan. 
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Selanjutnya, Daryanto dan Karim (2017) juga menjelaskan 

tentang kelemahan model peroject based learning, yaitu:  

1) Kebanyakan permasalahan “dunia nyata” yang tidak terpisahkan 

dengan masalah kedisiplinan, untuk itu disarankan mengajarkan 

dengan cara melatih dan memfasilitasi siswa dalam menghadapi 

masalah.  

2) Pelaksanaan PJBL memerlukan waktu yang sangat panjang 

dalam pemecahan masalah yang diberikan  

3) Pelaksanaan PJBL juga memerlukan biaya yang sangat besar.  

4) kesulitan mencari alat dan bahan dalam membuat proyek yang 

telah dirancang. 

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa PjBL memiliki 

kelemahan, yaitu waktu yang digunakan terlalu lama, banyaknya 

media dan alat pembelajaran yang harus disediakan, dan 

kemungkinan banya siswa yang kurang berperan aktif dalam 

menyelesaikan proyek yang ditugaskan guru jika dianggap kesulitan 

mendapatkan biaya dan bahan yang dibutuhkan. 

 
C. Motivasi 

 Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yaitu “movere” yang 

berarti menggerakkan. Atau bisa juga diartikan sebagai membangkitkan 

atau mendorong. Motivasi juga bisa diartikan sebagai usaha seseorang 

untuk membangkitkan atau mendorong keinginan dalam melakukan 

sesuatu agar tujuannya dapat tercapai. Dengan kata lain, guru harus 
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mampu mengupayakan motivasi belajar dalam diri siswa agar dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Jika siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi, maka seluruh proses pembelajaran akan diikuti 

dengan baik, mulai dari rasa ingin tahu, intensitas dalam memperhatikan 

penjelasan pelajaran, membaca materi sampai pada mencari strategi 

yang paling tepat guna meraih prestasi akademik yang tinggi bagi dirinya 

(Indriani, 2021). Pendapat tersebut menujukkan motivasi hanya akan 

terjadi bila ada tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut akan menjadi faktor 

pendorong seseorang untuk sungguh-sungguh berusaha mencapai tujuan 

tersebut 

 Menurut Alderfer (dalam Nashar, 2004) motivasi belajar adalah 

kecenderungan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang 

didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik 

mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku 

belajar di sekoah.  

 Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, 

menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Ada 

banyak jenis, intensitas, tujuan, dan arah motivasi yang berbeda-beda. 

Motivasi untuk belajar sangat berperan penting bagi siswa dan guru. 

Pembelajaran mandiri, merujuk pada pembelajaran yang berasal dari 

pemikiran dan perilaku yang dihasilkan sendiri oleh siswa yang secara 

sistematis diarahkan ke sasaran pembelajaran mereka (Slavin, 2009). 
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Motivasi intrinsik siswa pada umumnya menurun dari sekolah dasar 

tahun-tahun pertama hingga sekolah menengah. Karena alasan ini 

sekolah menerapkan berbagai insentif ekstrinsik (extrinsic incentive), yaitu 

imbalan untuk pembelajaran yang tidak melekat dalam bahan yang 

sedang dipelajari (Slavin, 2009). Imbalan ekstrinsik dapat berkisar dari 

pujian, nilai, penghargaan, hingga hadiah atau imbalan lain. 

 Kompri (2019) mengemukakan bahwa secara alami, motivasi 

siswa sesunggunhya berkaitan erat dengan keinginan siswa untuk terlibat 

dalam proses pembelajaran. Motivasi sangat dibutuhkan demi terciptanya 

proses pembelajaran di kelas secara efektif. Motivasi memiliki peranan 

yang sangat penting dalam pembelajaran, baik dalam proses 

pembelajaran maupun terhadap hasil belajar. Pada umumnya, siswa yang 

memiliki motivasi yang tinggi, maka akan mampu memperoleh 

keberhasilan dalam proses serta output pembelajaran.  

 Lebih lanjut, Kompri (2019) mengemukakan sejumlah indikator 

untuk mengetahui motivasi siswa yang memiliki motivasi dalam proses 

pembelajaran, yaitu : 

1. Memiliki gairah yang tinggi 

2. Penuh semangat 

3. Memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi  

4. Mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa mengerjakan 

sesuatu 

5. Memiliki rasa percaya diri 
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6. Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi  

7. Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi 

8. Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi. 

 Berdasarkan paparan ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa 

motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa untuk 

melakukan sesuatu. Dorongan tersebut merupakan proses internal yang 

menyebabkan siswa aktif melakukan pekerjaan, tetap bertahan dalam 

menuntaskan pekerjaan serta menentukan kemana siswa menyelesaikan 

tugasnya. Siswa yang memiliki motivasi yang baik akan melakukan 

pekerjaan dengan lebih maksimal. Motivasi tersebut dapat diamati dari 

beberapa indikator untuk mengetahui motivasi yang dimiliki siswa dalam 

proses pembelajaran, seperti memiliki gairah yang tinggi, semangat, rasa 

penasaran atau rasa ingin tahu, memiliki rasa percaya diri, berkonsentrasi 

serta sabar dalam menuntaskan proyek yang dikerjakannya.   

 
D. Hasil belajar 

 Sudjana (2009) mendefinisikan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran 

untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan atau materi 

yang sudah diajarkan. Sejalan dengan Soedijarto (Purwanto, 2008) yang 

juga menguraikan bahwa hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang 

dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan peendidikan yang ditetapkan.  
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Pendapat para ahli di atas dipertegas oleh Dimyati dan Mudjiono 

(2002) dimana mereka berpendapat bahwa hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu siswa dan guru. Dilihat dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental siswa yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dilihat dari sisi guru, hasil belajar merupakan 

terselesaikannya bahan pelajaran tersampikan kepada siswa sesuai 

standar kompetensi dan indicator pembelajaran. 

Selanjutnya, Howard Kingsley (Sudjana, 2009) membagi tiga 

macam hasil belajar, yaitu:  

a. Keterampilan dan kebiasaan  

b. Pengetahuan dan pengertian  

c. Sikap dan cita-cita  

Pendapat tersebut menunjukkan hasil perubahan dari semua 

proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena 

sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. Gagne (Suprijono, 

2009) mengemukakan  hasil belajar berupa:  

a. Informasi verbal  

b. Keterampilan intelektual  

c. Strategi kognitif  

d. Keterampilan motorik  

e. Sikap  
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Secara garis besar, hasil belajar dibagi menjadi tiga domain yaitu 

kognitif (civic knowledge), afektif (civic dispositions), psikomotorik (civic 

skills). 

 
a. Domain kognitif (civic knowledge)  

 Purwanto (2010) mengemukakan hasil belajar kognitif adalah 

perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar 

kognitif merupakan perolehan pengetahuan setelah memperoleh ilmu 

dari guru yang dapat diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. 

Lebih lanjut, Bloom membagi dan menyusun secara hierarkhis tingkat 

hasil belajar kognitif dari yang paling rendah dan sederhana yaitu 

hafalan sampai yang paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi.  

Tingkat hasil belajar pada tahap ini adalah :  

1. Hafalan (C1) merupakan kemampuan memanggil kembali 

(mengingat atau menghafal) fakta yang disimpan dalam otak untuk 

merespon suatu masalah. 

2. Pemahaman (C2) merupakan kemampuan untuk memahami atau 

menghubungkan fakta dengan fakta.  

3. Penerapan (C3) merupakan kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan masalah.  

4. Analisis (C4) merupakan kemampuan untuk memahami suatu 

pengetahuan untuk dijabarkan secara rinci.  

5. Sintesis (C5) kemampuan menggolongkan bagian-bagian untuk 

dijadikan satu. 
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6. Evaluasi (C6) kemampuan memberikan nilai dan melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang 

ingin dicapai, maka siswa harus memahami pengetahuan dari 

tingkatan yang paling rendah. 

b. Domain afektif (civic disposition)  

 Krathwohl (Purwanto, 2010) membagi hasil belajar afektif 

menjadi lima tingkat yaitu:  

1. penerimaan (receiving) atau menaruh perhatian adalah kesediaan 

menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada 

rangsangan yang datang.  

2. partisipasi atau merespon (responding) adalah kesediaan 

memberikan respon dengan berpartisipasi.  

3. penilaian atau penentuan sikap (valuing) adalah kesediaan untuk 

menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut.  

4. organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang 

dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku.  

5. internalisasi nilai atau karateristik (charateristerization) adalah 

menjadikan nilai-nilai yang diorganisasikan untuk tidak hanya 

menjadi pedoman perilaku tetapi juga menjadi bagian dari pribadi 

dalam perilaku sehari-hari.  

c. Domain psikomotorik (civic skill)  

 Harrow membagi taksonomi hasil belajar pskomotorik meliputi: 

gerakan refleks, gerakan fundamental dasar, kemampuan perseptual, 
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kemampuan fisis, gerakan keterampilan dan komunikasi tanpa kata” 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Simpson (Purwanto, 

2010) yang mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi 

enam:  

1. persepsi (perception) adalah kemampuan membedakan suatu 

gejala dengan gejala lain.  

2. kesiapan (set) adalah kemampuan menempatkan diri untuk 

memulai suatu gerakan. 

3. gerakan terbimbing (guided response) adalah kemampuan 

melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan.  

4. gerakan terbiasa (mechanism) adalah kemampuan melakukan 

gerakan tanpa ada model contoh.  

5. gerakan kompleks (adaptation) adalah kemampuan melakukan 

serangkaian gerakan dengan cara, urutan dan irama yang tepat.  

6. kreativitas (origination) adalah kemampuan menciptakan gerakan-

gerakan baru yang tidak ada sebelumnya atau mengkombinasikan 

gerakan-gerakan yang ada menjadi kombinasi gerakan baru yang 

orisinal.  

 Sejalan dengan pendapat di atas, (Muslimin, 2016) juga 

mengungkapkan aspek keteladanan menjadi hal utama pendidikan anak, 

juga menyangkut tiga hal pokok, yaitu:  
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1. Aspek kognitif, yaitu kemampuan anak untuk menyerap ilmu 

pengetahuan yang diajarkan. Hal ini berhubungan dengan 

kemampuan intelektual dan taraf kecerdasan anak didik.  

2. Aspek afektif, yaitu kemampuan anak untuk merasakan dan 

menghayati apa-apa yang diajarkan, yang telah diperolehnya dari 

aspek kognitif di atas.  

3. Aspek psikomotor, kemampuan anak didik untuk berbuat dan 

melaksanakan sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari (aspek 

kognitif) dan ilmu yang telah dihayatinya (aspek afektif). 

Berdasarkan pengertian hasil belajar diatas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar IPS dapat diartikan sebagai gambaran tingkat 

penguasaan siswa terhadap serangkaian pembelajaran IPS yang telah 

dilewatinya. Hasil belajar tersebut dapat mencakup tiga domain yaitu: 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

  
E. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Untuk memperkuat urgensi penelitian ini, maka dibutuhkan hasil 

dari penelitian sebelumnya. yang terkait dengan penerapan Project based 

learning untuk menyajikan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya agar dapat memberi kontribusi bagi penyelesaian penelitian 

pada topik tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang 

digunakan untuk perbandingan dan telah direview oleh peneliti. 
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Tabel 2.2 Penelitian yang relevan 

No. Nama Judul Tahun Hasil Penelitian 

1 Tiara 
Apriliani, 
Sri Dadi 
dan Dalifa 

Pengaruh model 
PjBL terhadap hasil 
belajar pada 
pembelajaran 
tematik di kelas IV 
SDN Kota 
Bengkulu” 

2017 Terdapat pengaruh 
yang signifikan dari 
hasil belajar siswa 
pada pembelajaran 
tematik menggunakan 
model Project based 
learning (PjBL) 

2 Wina 
Triani 

Pengaruh model 
Project Based 
Leraning terhadap 
Hasil Belajar 
Geografi  

2015 1. Adanya perbedaan 
signifikan hasil 
belajar siswa 
dimana hasil belajar 
siswa yang diberi 
perlakukan model 
Project based 
learning lebih tinggi 
dari hasil belaajr 
siswa yang diberi 
perlakuan model 
konvensional 

2. Ada pengaruh 
model 
pembelajaran 
Project based 
learning terhadap 
hasil belajar siswa 
pad mata pelajaran 
geografi 

3 Indradi 
Kartika 
Sukmana 
dan Nur 
Amalia 

Pengaruh Model 
Pembelajaran 
Project based 
learning terhadap 
peningkatan 
Motivasi Belajar dan 
Kerja Sama Siswa 
dan Orang Tua di 
Era Pandemi 

2021 Project based learning 
memiliki pengaruh 
terhadap 
meningkatnya motivasi 
belajar siswa sekaligus 
kerja sama antara 
siswa dengan orang 
tuanya yang dibuktikan 
dari beberapa 
kuesioner yang diisi 
oleh orang tua dan 
siswa 

4 Sakilah, 
Ardi Yulis, 
Nursalim, 
Rian 

Pengaruh Projet 
Based 
LearningTerhadap 
Motivasi Belajar 

2020 Terdapat perbedaan 
yang signifikan antara 
siswa kelas 
eksperimen yang 
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Vebrianto, 
Abu Anwr, 
Zubaidah 
Amir dan 
Intan 
Kartika 
Sari 

Sekolah Dasar 
Negeri 167 
Pekambaru 

mengikuti 
pembelajaran dengan 
pembelajaran berbasi 
proyek disbanding 
dengan kelas control  

5 Muhamma
d Amir 

Pengaruh Model 
Project based 
learning terhadap 
Motvasi dan Hasil 
Siswa pada 
Pembelajaran IPS 
Kelas Atas di UPT 
SPF SD Negeri 
Mangkura IV 

2022 Terdapat pengaruh 
model PjBL terhadap 
motivasi dan hasil 
belajar IPS  

  

F. Kerangka Pikir 

 Keberhasilan proses pembelajaran dapat diukur dari hasil belajar 

siswa. Hasil yang diperoleh setelah menerapkan kegiatan yang mengarah 

pada perubahan siswa atau hasil yang diperoleh setelah melakukan 

kegiatan belajar. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan 

suatu proses pembelajaran, termasuk menggunakan model pembelajaran 

yang menyenangkan dan materi pembelajaran yang menarik. 

Menggunakan model pembelajaran yang tepat akan memudahkan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Keberhasilan seseorang tidak 

hanya ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan teknis, dan kognisi 

(hard skill) tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan mengelola dirinya 

sendiri dan orang lain (soft skill) (Redhana, 2019). Oleh karena itu, 

diharapkan penerapan model Project based learning menjadi salah satu 
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model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk dilaksanakana 

dalam proses pembelajaran.  

Sebagaimana tujuan Ilmu pegetahuan social yang dikemukakan 

oleh Joyce yang dikutip oleh Cheppy dalam Nasution (2018) diantaranya 

adalah:  

1. Humanistic education, diharapkan IPS mampu membentuk anak didik 

untuk memahami segala pengalamannya serta diharapkan lebih 

mengerti tentang arti kehidupan ini. 

2. Citizenship education, setiap anak didik harus dipersiapkan untuk 

mampu berpartisipasi secara efektif di dalam dinamika kehidupan 

masyarakatnya. Masyarakat diliputi segala aktifitas yang 

menyandarkan setiap warganegara untuk bekerja secara benar dan 

penuh tanggungjawab demi kemajuannya. 

3. Intellectual education, tiap anak didik memperoleh cara dan sarana 

untuk mengadakan analisis terhadap gagasan-gagasan serta 

mengadakan pemecahan masalah seperti yang telah dikembangkan 

oleh ahli-ahli ilmu social. Bersmaan dengan pertumbuhan 

kemampuanya, anak didik seharunya belajar untuk menjawab 

sebanyak mungkin pertanyaan serta menguji data seraca kritis dalam 

berbagai situasi social. 

Dengan diberikannya model pembelajaran Project based learning 

terhadap motivasi dan hasil belajar, diharapkan siswa mampu melakukan 
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interaksi social dan memecahkan masalah terhadap berbagai situasi 

social yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.  

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir 

Pembelajaran model 

project based learning 

Terdapat pengaruh Model PjBL terhadap motivasi dan 

hasil belajar pada Pembelajaran IPS  siswa Kelas Atas di 

UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar 

Menentukan Rumusan Masalah 

Menentukan 

Kelas Penelitian 

Kelas Control Kelas Eksperimen 

PreTest Pre Test 

Pembelajaran model 

Konvensional 

PostTest 

Memberikan materi 

Identifikasi Masalah 

Hasil Belajar siswa rendah Motivasi belajar rendah 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka dan 

kerangka pikir maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha: Terdapat Pengaruh Model Project based learning terhadap motivasi 

dan hasil belajar pada pelajaran IPS Kelas Atas di UPT SPF SD 

Negeri Mangkura IV Makassar 

H0: Tidak terdapat Pengaruh Model Project based learning terhadap 

motivasi dan hasil belajar pada pelajaran IPS Kelas Atas di UPT SPF 

SD Negeri Mangkura IV Makassar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti yaitu penelitian 

kuantitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian quasi eksperimen yang 

mempunyai kelompok tetapi tidak sepenuhnya dapat mengontrol variabel–

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Penelitian 

eksperimen quasi ini digunakan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan kelas yang diberi perlakuan dan kelas yang tidak diberikan 

perlakuan.  

 Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam bentuk 

nonequivalent control group desain. Penelitian ini terdapat dua kelompok 

yang dipilih secara random. Keduanya diberikan perlakuaan berbeda 

menggunakan pre-test untuk mengetahui keadaan awal dan perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pre-test pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen akan baik apabila keduanya tidak 

berbeda secara signifikan dan menggunakan post test. Desain penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui model 

pembelajaran project based learning terhadap motivasi dan hasil belajar. 

Karena itu, desain penelitian ini adalah membandingkan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan 

berupa kegiatan pembelajaran model PjBL. 

39 
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Berikut merupakan gambar dari desain eksperimen penuh (true 

eksperimental design), menurut Sugiyono (2010): 

Tabel 3.1 Desain Penelitian nonequivalent control group desain 

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

E O1 X O2 

K O3  O4 

 

Keterangan : 

E = kelompok eksperimen 

K = kelompok control 

O1 = kelas eksperimen sebelum dilakukan perlakuan 

O2 = kelas eksperimen setelah dilakukan perlakuan 

X = treatment (kelompok eksperimen yang diberi perlakuan 

    treatment yaitu model pembelajaran PjBL) 

O3 = kelas control sebelum dilakukan perlakuan 

O4 = kelas control setelah dilakukan perlakuan 

 

 Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa kedua kelompok 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah posisi kedua kelompok 

tersebut seimbang (O1 tidak berbeda dengan O3), maka kelompok 

eksperimen diberi treatment/perlakuan diajar dengan pemberian model 

pembelajaran project based learning dan kelompok kontrol yang tidak ada 

pemberian model pembelajaran project based learning. Kelas control 

menggunakan model konvensional. O2 berarti hasil posttest kelompok 

eksperimen setelah pembelajaran dengan pemberian model pembelajaran 

project based learning dan O4 hasil posttest kelompok kontrol yang diajar 
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tanpa pemberian model pembelajaran project based learning. Jika hasil O2 

secara signifikan lebih tinggi dari O4 maka dengan pemberian model 

pembelajaran project based learning lebih efektif dalam pembelajaran 

dibandingkan tanpa pemberian model pembelajaran project based 

learning. Perlakuan/treatment adalah pemberian model pembelajaran 

project based learning dalam pembelajaran jika siswa melakukan tugas 

atau bisa menjawab pertanyaan guru dengan benar 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas atas di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar, Kecamatan Ujung Pandang Sulawesi 

Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini terbagi dalam beberapa tahap. Tahap-tahap 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan meliputi pengajuan topik, penyusunan 

proposal, penyusunan instrumen penelitian dan mengurus 

surat ijin penelitian. Tahap ini akan dilaksanakan pada 

semester ganjil Tahun ajaran 2021/2022. 
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b. Tahap Pelaksanaan  

Tahap penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 

sampai dengan 19 Juni di semester genap Tahun ajaran 

2021/2022  

c. Tahap Penyelesaian  

Pada tahap ini dilakukan analisis data dan penyusunan 

laporan penelitian pada semester genap Tahun ajaran 

2021/2022 

 
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Variabel X (pemberian model pembelajaran project based 

learning) 

Yang dimaksud peneliti adalah kemampuan guru dalam 

membantu siswa menggunakan model pembelajaran project 

based learning.  Project based learning adalah model 

pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas kepada 

siswa untuk menyelesaikan suatu proyek dan atau laporan.  

Tabel 3.2 Langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning 

No

. 

Langkah 

Kegiatan Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1. Pertanyaan 
mendasar 

Guru memberikan topik 
dan bertanya kepada 
siswa tentang topik 

Siswa menjawab 
pertanyaan dari guru 
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yang dimaksud 

2. Mendesain 
perencanaan 
proyek/produ
k/ tugas 

Guru membagi siswa 
kedalam beberpa 
kelompok, lalu 
mengajak setiap 
kelompok mendesaian 
proyek/tugas yang 
akan dikerjakan 

Siswa berdiskusi 
bersama teman 
kelompok tentang 
desain pelaksanaan 
proyek yang akan 
dikerjakan 

3. Penyusunan 
Jadwal 
pelaksanaan 
proyek/tugas 

Guru memberikan 
kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk 
mengatur dan 
menyusun jadwal 
pelaksaan proyek dari 
awal sampai akhir, dan 
tahapan tahapan yang 
akan dilakukan 

Secara berkelompok 
berdiskusi tentang 
tahapan yang akan 
mereka lakukan 
dalam 
menyelesaiakan 
proyek/tugas dengan 
memperhatikan batas 
waktu yang telah 
diberikan oleh guru 

4. Memonitor 
keaktifan dan 
perkembanga
n 
proyek/tugas 

Guru melakukan 
monitoring dan 
pengawasan terhadap 
aktifitas siswadan 
melakukan 
pembimbingan 

Siswa melakukan 
pembuatan 
proyek/tugas sesuai 
jadwal, mencatat 
setiap tahapan, serta 
masalah yang 
muncul selama 
menyelesaikan 
proyek/tugas 

5. Menguji hasil Guru memberikan 
kesempatan setiap 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil proyek yang telah 
dikerjakan, sementara 
kelompok lain 
diberikan kesempatan 
menanggapi 

Setiap kelompok 
mempresentasikan 
hasil kerja proyek, 
sementra kelompok 
lain menyimak dan 
mberikan tanggapan 

6. Evaluasi 
pengalamana
n Belajar 

Guru memberikan 
perbaikan pada hasil 
presentasi setiap 
kelompok. Mengajak 
siswamerefleksi 
pengalaman belajar 
dengan bertanya pada 
siswatetang perasaan 
dan pengalaman 
mereka selama belajar 

Siswabersama guru 
melakukan refleksi. 
Mengemukakan 
pengalaman mereka 
tentang proses 
pembelajaran yang 
mereka lalui. 
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2. Variabel Y1  (Motivasi) 

Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perasaan 

yang dimiliki setelah dilakukan stimulus timbul motivasi untuk 

melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam 

pembelajaran adalah : 

1. Siswa memiliki semangat penuh dalam menyelesaikan proyek 

yang diberikan 

2. Siswa memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang 

tinggi terhadap penyelesaian masalah yang sedang dikerjakan 

3. Siswa mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa 

mengerjakan proyek 

4. Siswa dalam mengerjakan proyek memiliki rasa percaya diri 

5. Siswa menganggap kesulitan sebagai tantangan yang harus 

diatasi dalam menyelesaiakan proyek  

6. Siswa memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi dengan 

tidak mengerjakan asal-asalan 

 
3. Variabel Y2 (Hasil Belajar) 

Yang dimaksud peneliti adalah terkait kemampuan siswa 

meyelesaikan test yang diberikan setelah memberikan 

pembelajaran. Hasil penilaian dilakukan menggunakan post test 
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setelah memberikan perlakukan model project based learning. 

Hasil belajar yang akan diteliti adalah kognitif siswa. 

 
D. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

       Populasi dijelaskan oleh Sugiyono (2010) merupakan 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut tabel 

populasi dalam penelitian ini:  

Tabel 3.3  Populasi siswa kelas atas di UPT SPF SD Negeri 
Mangkura IV 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 Kelas IV-7 40 orang 

2 Kelas IV-8 39 orang 

3 Kelas V-7 30 orang 

4 Kelas V-8 33 orang 

5 Kelas VI-7 39 orang 

6 Kelas VI-8 36 orang 

Jumlah 219 Orang 

Sumber: Data dapodik UPT SPF SDN Mangkura 4 Makassar 
Tahun Pelajaran 2021/2022 

 
2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara probability sampling 

atau teknik sampling acak sederhana. Untuk menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan cara acak dengan 
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mengacu pada asumsi bahwa semua kelas yang dijadikan sampel 

memiliki karakteristik yang sama (homogen). 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

random sampling, artinya secara acak dari tiga tingkatan kelas 

atas yang terpilih secara acak. Dari tiga tingkatan kelas tersebut 

dilakukan pengundian, dimana tingkatan kelas yang terpilih 

menjadi kelas penelitian. Lalu kembali dilakukan pengundian 

untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas control. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan pemberian model 

pembelajaran project based learning dan kelas kontrol tanpa 

pemberian pembelajaran project based learning.  

 Setelah melakukan pengundian pertama, yaitu tiga 

tingkatan kelas, maka ditemukan kelas V (lima) sebagai kelas 

penelitian. Setelah itu, dilakukan kembali pengundian untuk 

menentukan kelas control dan kelas eksperimen. Hasil 

pengundian menunjukkan kelas eksperimen adalah kelas V.8 dan 

kelas V.7 sebagai kelas control.   

Tabel 3.4 Sampel siswa kelas atas di UPT SPF SD Negeri 
Mangkura IV 

 

No Kelas Keterangan Jumlah Siswa 

1 Kelas V-7 Kelas Kontrol 30 orang 

2 Kelas V-8 Kelas Eksperimen 33 orang 

Jumlah sampel 63 orang 

Sumber : Dapodik UPT SPF SD Neg. Mangkura IV TP 2021/2022 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka sampel dalam penelitan 

ini adalah 65 orang siswa yang tersebar dalam dua kelas yaitu 

kelas V.8 sebanyak 33 orang yang merupakan kelas eksperimen 

dan akan diberikan perlakukan dengan model Project Based 

Learning (PjBL), dan kelas V.7 sebanyak 30 orang siswa yang 

merupakan kelas control dan akan diberikan perlakuan dengan 

model pembelajaran konvensional.  

 
E. Sumber Data 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di 

lapangan baik melalui responden maupun hasil pengamatan.  

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil bacaan dari 

buku-buku, majalah, makalah dan maupun kepustakaan lain yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi. 

 
 

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

 Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

pretest dan posttest dalam bentuk soal soal pilihan ganda. Model soal 

pilihan ganda adalah bagian dari bentuk tes objektif. Sebagai suatu 

bagian dari tes objektif, model soal pilihan ganda memiliki variasi yang 

menjadi keunikannya. Keunikan ini juga menjadi kekuatannya 

sehingga tes ini mampu digunakan untuk mengukur kemampuan 

peserta tes pada jenjang yang tinggi.  
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 Pemberian istilah bentuk tes objektif  sendiri, berasal dari 

sudut pandang cara pemeriksaannya, yaitu bahwa dalam 

pemeriksaannya bentuk tes ini dilakukan secara objektif (Arikunto, 

2009). Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara objektif adalah 

karena setiap soal dalam tes objektif memiliki satu jawaban pasti. 

Jawaban yang pasti ini membuat proses pemeriksaan hasil ujian 

menjadi relatif lebih mudah. Tes hasil belajar IPS berisi pertanyaan 

yang disusun berdasarkan materi ajar dan kompetensi dasar yang 

sudah ditentukan. 

 Adapun instrumen penelitian yaitu: 

a. Tes  

Pada kelas eksperimen diberikan pelajaran dengan 

menggunakan pemberian model pembelajaran project based 

learning (PjBL). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest), 

adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilakukan 

sebagai berikut:  

1) Tes Awal (Pre-Test) Tes awal dilakukan sebelum treatment. 

Peneliti akan memberikan tes berupa soal-soal kepada siswa 

dengan tujuan memiliki data awal untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

2) Tes akhir (post-test) Setelah treatment, tindakan selanjutnya 

adalah post-test. Peneliti memberikan tes berupa soal-soal 
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berdasarkan materi yang dipelajari selama pemberian 

pembelajaran. Data ini untuk menganalisis hasil belajar siswa 

setelah memberikan perlakuan. 

b. Angket  

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

diharapkan dari responden. Pada penelitian ini, angket digunakan 

untuk mengungkap data atau hasil penelitian tentang motivasi 

belajar siswa untuk memperoleh gambaran sesuai dengan apa 

yang terjadi melalui jawaban responden untuk menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana gambaran 

motivasi siswa setelah dilakukan perlakukan model pembelajaran 

project based learning (PjBL).  

Butir butir pernyataan yang digunakan diadopsi kemudian 

diadaptasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Berikut kisi-

kisi angket yang digunakan : 

Tabel 3.5  Kisi kisi angket sebelum ujicoba validasi 

 

No Variabel Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Soal Positif Negatif 

1 Motivasi 
Belajar 

Siswa memiliki 
semangat penuh 
dalam 
menyelesaikan 

1, 3, 5 2, 4 5 
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proyek yang 
diberikan 

2 Siswa memiliki rasa 
penasaran atau 
rasa ingin tahu yang 
tinggi terhadap 
penyelesaian 
masalah yang 
sedang dikerjakan 
 

6, 7, 9 8, 10 5 

3 Siswa mampu “jalan 
sendiri” ketika guru 
meminta siswa 
mengerjakan proyek 

11, 12, 
14 

13, 15 5 

4 Siswa dalam 
mengerjakan proyek 
memiliki rasa 
percaya diri 
 

16, 17, 
19 

18, 20 5 

5 Siswa menganggap 
kesulitan sebagai 
tantangan yang 
harus diatasi dalam 
menyelesaiakan 
proyek 

22, 23, 
24, 25 

21 5 

6 Siswa memiliki 
kesabaran dan daya 
juang yang tinggi 
dengan tidak 
mengerjakan asal-
asalan 

26, 27, 
28, 29, 
30 

 5 

Jumlah Butir 30 

 
 
Angket diujicobakan sebelum pembelajaran dilakukan. Uji validitas 

angket motivasi belajar ini diujicobakan pada 63 responden (siswa) 

dengan kriteria butir soal angket dinyatakan valid apabila nilai 

rhitung>rtabel. Hasil uji validasi menunjukkan terdapat 5 butir soal tidak 

valid serta 25 butir dinyatakan valid. Sehingga dalam penelitan ini 

terdapat 25 butir pernyataan dengan rincian 21 butir pernyataan 
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positif dan 4 butir pernyataan negatif yang digunakan untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa. 

Tabel 3.6 Kisi kisi angket setelah ujicoba validasi 
 

No Variabel Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Soal Positif Negatif 

1 Motivasi 
Belajar 

Siswa memiliki 
semangat penuh 
dalam 
menyelesaikan 
proyek yang 
diberikan 

1, 3, 4 2 4 

2 Siswa memiliki rasa 
penasaran atau 
rasa ingin tahu yang 
tinggi terhadap 
penyelesaian 
masalah yang 
sedang dikerjakan 
 

5, 6, 7  3 

3 Siswa mampu “jalan 
sendiri” ketika guru 
meminta siswa 
mengerjakan proyek 

8, 9, 10, 
11,  

12 5 

4 Siswa dalam 
mengerjakan proyek 
memiliki rasa 
percaya diri 
 

13, 15 14, 16 4 

5 Siswa menganggap 
kesulitan sebagai 
tantangan yang 
harus diatasi dalam 
menyelesaiakan 
proyek 

17, 18, 
19, 20 

 4 

6 Siswa memiliki 
kesabaran dan daya 
juang yang tinggi 
dengan tidak 
mengerjakan asal-
asalan 

21, 22, 
23, 24, 
25 

 5 

Jumlah Butir 25 
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Adapun skala yang digunakan untuk mengukur indikator-

indikator pada pernyataan yang telah disiapkan dalam penelitian ini 

adalah skala litkert. Skala litkert disebut pula dengan summated-

rating scale, skala ini merupakan skala yang paling sering dan 

paling luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini 

memungkinkan peneliti untuk mengungkap tingkat intensitas 

sikap/perilaku atau perasaan responden.  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup yang sudah tersedia jawabannya sehingga responden 

langsung memilih dengan menggunakan skala bertingkat. Skala 

bertingkat dalam angket ini menggunakan modifikasi skala likert 

dengan 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu sangat Sesuai. Sesuai, 

Cukup Sesuai, Tidak Sesuai. Dalam angket ini disediakan 4 

(empat) alternatif jawaban, yaitu untuk pernyataan positif: a. Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor = 4 b. Sesuai (S) diberi skor = 3 c. Cukup 

Sesuai (CS) diberi skor = 2 dan  Tidak Sesuai diberi skor = 1. 

Sementra pernyataan negatif : a. Sangat Sesuai (SS) diberi skor = 

1 b. Sesuai (S) diberi skor = 2 c. Cukup Sesuai (CS) diberi skor = 3 

dan  Tidak Sesuai diberi skor = 4. 

Menurut Sutrisno Hadi (1991), modifikasi dalam skala likert 

ditujukan untuk menghilangkan kelemahan yang terdapat skala lima 

tingkat, dengan beberapa alasan-alasan seperti yang dijelaskan 

dibawah ini:  
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”Modifikasi skala likert meniadakan kategori jawaban yang ditengah 
berdasarkan tiga alasan: pertama kategori Undeciden itu 
mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum dapat memutuskan 
atau memberi jawaban (menurut konsep aslinya), bisa juga 
diartikan netral, setuju tidak, tidak setujupun tidak, atau bahkan 
ragu-ragu. Kategori jawaban yang ganda arti (multi interpretable) ini 
tentu saja tidak diharapkan dalam suatu instrumen. Kedua, 
tersedianya jawaban yang ditengah itu menimbulkan 
kecenderungan jawaban ke tengah (central tendency effect), 
terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah kecenderungan 
pendapat responden, ke arah setuju atau ke arah tidak setuju. Jika 
disediakan kategori jawaban itu akan menghilangkan banyak data 
penelitian sehingga mengurangi banyaknya informasi yang dapat 
dijaring para responden.” 
 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan guna 

mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menggambarkan 

pelaksanaan model project based learning terhadap pembelajaran 

IPS kelas atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV.  

Komponen yang akan diobservasi adalah kegiatan guru 

dan siswa dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran berdasarkan sintaks model project based learning 

yang telah dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP).  

Langkah-langkah pembelajaran yang diamati meliputi : 

1. Pendahuluan memuat 4 indikator,  

2. kegiatan inti berisi sintaks project based learning dengan 

rincian indicator sebagai berikut : 
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Tahap 1  : Penentuan Proyek terdiri dari 5 indikator 

Tahap 2  : Mendesain perencanaan proyek terdiri dari 4  

indikator 

Tahap 3  :   Menyusun jadwal terdiri dari 2 indikator 

Tahap 4  :  Memonitoring keaktifan dan perkembangan tugas 

terdiri dari 3 indikator 

Tahap 5  :   Menguji hasil terdiri dari 3 indikator 

Tahap 6  :   Evaluasi pengalaman belajar terdiri dari 4 indikator 

3. Kegiatan penutup terdiri dari 4 indikator. 

 

Penilaian hasil observasi menggunakan modifikasi skala 

likert dengan 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu Terlaksana Baik (TB) 

diberi skor 4,  Cukup Terlaksana (CT) diberi skor 3, Kurang 

Terlaksana (KT) diberi skor 2, dan Belum Terlaksana (BT) diberi 

skor 1. 

Tabel 3.7  Kategorisasi hasil observasi pelaksanaan Poject 

based learning 

 

No Rentang Nilai (%) Kategori 

1 1 – 25 Belum terlaksana 

2 26 – 50 Kurang terlaksana 

3 51 – 75 Cukup terlaksana 

4 76 – 100 terlaksana baik 
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G. Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara 

untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik 

data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat 

untuk menemukan solusi permasalahan, utamanya yang diangkat 

dalam sebuah penelitian. Analisis data juga bisa diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah 

penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk 

mengambil sebuah kesimpulan. 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis deskriktif, N-Gain dan analisis inferensial. Sebelum 

melakukan pengujian, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi normal atau tidak yakni distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang berdistribusi 

normal maka boleh diuji dengan menggunakan manova.  

 Sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

data berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Data dikatakan 

berdistribusi normal dan homogen jika nilai signifikansinya > 0,05. 

Data tersebut berguna untuk menjadi syarat dalam analisis hipotesis. 

Kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk 

mengetahui pengaruh model PjBL terhadap motivasi dan hasil belajar 

pada pembelajaran IPS siswa kelas atas di UPT SPF SD Negeri 
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Mangkura IV Makassar. Pada langkah analisis data, penelitian ini 

dibantu menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 21. 

 
1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan 

peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan. Analisis ini 

digunakan untuk mendeskripsikan secara umum data hasil 

penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka deskripsi yang 

dimaksud meliputi distribusi frekuensi yang terdiri dari skor rata-

rata, skor minumun dan skor maksimun dari masing-masing 

variabel. Dilanjutkan dengan kategorisasi atau penggolangan 

subjek sesuai tingkatan tertentu. Berikut adalah tabel yang 

digunakan untuk melakukan kategorisasi terhadap pengumpulan 

data angket motivasi belajar. 

Tabel 3.8.  Kategorisasi Motivasi Belajar  

No. Rentang Nilai Kategori 

1 0 - 24,9 Rendah 

2 25 - 49,9 Sedang 

3 50 - 74,9 Tinggi 

4 75 – 100 Sangat Tinggi 

 
Sementara untuk melakukan pengkategorisasian terhadap 

pengumpulan data hasil belajar berdasarkan tabel berikut. 
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Tabel 3.9. Kategorisasi Hasil Belajar 

No. Rentang Nilai Kategori 

1 0 – 74 Perlu Bimbingan 

2 75 - 82 Cukup 

3 83 - 92 Baik 

4 92 - 100 Sangat Baik (A) 

 

2. Analasis inferensial 

Analisis inferensial dilakukan guna mengetahui pengaruh 

model project based learning terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa selama pembelajaran. Karena itu perlu dilakukan uji 

hipotesis untuk melihat perbedaan hasil belajar antara sebelum 

diberikan perlakukan dan setelah dilakukan perlakuan.  

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian 

mengenai pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat.  Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi pada tabel Coefficients. Pada pengujian 

hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% (α = 0,05). Adapun 

kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2016) : 

1. Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H₀ diterima dan Ha 

ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

independen terhadap variaben dependen. 
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2. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H₀ ditolak dan Ha 

diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Manova adalah salah satu teknik dalam analisis 

multivariat yaitu Multivariate Analysis of Variance (Manova) atau 

Analisis Variansi Multivariat yang mempunyai arti sebagai suatu 

teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian 

signifikansi perbedaan rata-rata secara bersamaan antara 

kelompok untuk dua atau lebih variable terikat. Sebelumnya 

dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan SPSS dengan 

kriteria pengujian, jika H0 > 0,05 berarti (normal) dan jika Ha<0,05 

berarti ditolak (tidak normal). Untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan maka digunakan statistik Manova. 

Pengujian hipotesis untuk Manova yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0  = tidak terdapat pengaruh model pembelajaran PjBL 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah pemberian perlakuan. 

Ha  = terdapat pengaruh model pembelajaran PjBL terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan. 
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3. N - Gain 

 Peningkatan pemahaman hasil belajar siswa dapat 

diinterpretasikan dengan menggunakan Gain Ternormalisasi (N-

Gain). Peningkatan pemahaman peserat didik dalam proses 

pembelajaran tidaklah mudah untuk dinyatakan, dengan 

menggunakan gain absolut (selisih antara skor tes awal dan tes 

akhir) kurang dapat menjelaskan mana yang digolongkan gain 

tinggi dan mana yang digolongkan gain rendah.  

 Menurut Hake, R.R, (2002) gain ternormalisasi (N-Gain) 

diformulasikan dalam bentuk persamaan seperti dibawah ini:  

N – Gain = 
                         

                          
 

Tabel 3.10 Kategori Tafsiran N-Gain 

Nilai N-Gain Kategori 

g   0,7 

0,3   g   0,7 

g   0,3 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Lokasi Peneltian 

Penelitian ini berlokasi di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV 

beralamat di jl Botolempangan No. 65 Kelurahan Sawerigading Kec 

Ujung Pandang Kota Makassar. Berada dalam satu kompleks dengan 5 

sekolah di dalamnya. Berdasarkan data dapodik tahun ajaran 

2021/2022, sekolah ini memiliki 12 rombongan belajar yang terdiri dari 

kelas 1.7 dan 1.8 sampai dengan 6.7 dan 6.8.  Memiliki jumlah siswa 

363 orang dengan rincian 165 orang perempuan dan 198 orang laki laki. 

Jumlah guru 23 orang dan tenaga kependidikan 3 orang.  

Sekolah ini memiliki bangunan 3 lantai, terdiri dari 7 ruang 

kelas, dimana kelas 1 – 5 masuk secara bergantian. Sementara kelas 

6.7 dan 6.8 masing-masing memiliki ruang kelas.  1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang seni dan musik, 1 ruang UKS, Koperasi, 1 ruang 

guru, 1 ruang kantor, 2 lokasi tempat wudhu, 2 WC milik sekolah, dan 3 

milik bersama. Sekolah terakreditasi A yang memuat sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1  Nilai akreditasi sekolah UPT SPF SD Neg. Mangkura IV 

Makassar  

No. Materi Nilai 

1 Standar Isi 91 

2 Standar Proses 92 

3 Standar Kompetensi Lulusan 93 

4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 90 

5 Standar Sarana dan Prasarana 88 

6 Standar Pengelolaan 93 

7 Standar Pembiayaan 94 
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8 Standar Penilaian Pendidikan 95 

 Nilai Akhir 92 

 

Visi, visi dan Tujuan  Sekolah 

 
Visi Sekolah 

Terbentuknya siswa yang Berkualitas, bertaqwa kepada tuhan yang 

maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, mandiri dan 

berkearifan lokal serta berwawasan lingkugan hidup 

 

Misi Sekolah 

 Memberdayakan segenap potensi yang ada 

 Meningkatkan sumber daya pendidik 

 Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga 

pendidik tentang lingkungan 

 Pengintegrasian silabus dan kurikulum pendidikan yang 

berwawasan lingkungan dalam proses pembelajaran 

 Menumbuhkan kesadaran pada seluruh warga sekolah tentang 

pentingnya lingkungan hidup 

 Sekolah sadar dan ikut serta dalam mencegah pencemaran 

lingkungan 

 

Tujuan Sekolah 

 Terwujudnya sekolah yang unggul serta ramah lingkungan 

berdasarkan iptek dan imtaq 

 Terwujudnya  sumber daya pendidik yang berkualitas tentang 

lingkungan 

 Terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan, inovatif 

dan kreatif dalam lingkungan sekolah yang peduli lingkungan 

 Melahirkan peserta didik yang berkarakter, berkualitas, inofativ dan 

cinta lingkungan 
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2. Deskripsi Penelitian 

 
1) Deskriptif model pembelajaran Project Based Learning 

 

Tabel 4.2  Kategorisasi Hasil Observasi Keterlaksanaan Model  

Project Based Learning pada Kelas Eksperimen 

N
o 

Deskripsi aktifitas 
pembelajaran 
Model PjBL 

Keterlaksanaan/ 

kategori Pertemuan 

1 2 3 4 
Rata

2 

1 Pendahuluan 87,5 93,8 93,8 93,8 92,19 
Terlaksana 
Baik 

2 
Tahap 1 Pertanyaan 
Mendasar 

90 40 85 40 63,75 
Cukup 
Terlaksana 

3 
Tahap 2 Menentukan 
dan mendesain proyek 

93,8 43,8 93,8 37,5 67,19 
Cukup 
Terlaksana 

4 
Tahap 3 Penetuan 
jadwal dan tahapan  

87,5 25 87,5 25 56,25 
Cukup 
Terlaksana 

5 Tahap 4 Monitoring 50 91,7 83,3 66,7 72,91 
Cukup 
Terlaksana 

6 Tahap 5 Menguji Hasil 25 100 25 100 62,50 
Cukup 
Terlaksana 

7 
Tahap 6 Evaluasi 
Pengalaman Belajar 

25 81,3 25 93,8 56,25 
Cukup 
Terlaksana 

8 Penutup 81,3 100 93,8 93,8 92,19 
terlaskana 
Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi yang dilaksanakan pada 

kelas eksperimen tentang pelaksanaan model Project Based Learning  

menunjukkan rata-rata keterlaksanaan berdasarkan sintaks project 

based learning yaitu pendahuluan sebesar 92,19 % atau berada pada 

kategori terlaksana baik, pelaskaan tahap 1 pertanyaan mendasar yaitu 

63,75% dan berada pada kategori cukup terlaksana, tahap 2 

menentukan dan mendesain poroyek sebesar 67,19% dan berada pada 

kategori cukup terlaksana, tahap 3 penetuan jadwal dan tahapan 

poroyek sebesar 56,25% dan berada pada kategori cukup terlaksana, 

tahap 4 monitoring sebesar 72,91% dan berada kategori cukup 

terlaksana, tahap 5 menguji hasil sebesar 62,50% dan berada pada 

kategori cukup terlaksana, tahap 6 evaluasi pengalaman belajar 
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sebesar 56, 29% dan berada pada kategori cukup terlaksana, serta 

pada kegiatan penutup sebesar 92,19% dan berada pada kategori 

terlaksana baik. 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

project based learning telah terlaksana berdasarkan sintaks project 

based learning yang telah diuraikan pada kajian teori. 

 
2) Uji Deskriftif Motivasi dan hasil Belajar 

 
a. Motivasi Belajar Siswa 

a) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Kelas 

Kontrol  

Tabel 4.3. Analisis deskripsi Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Sebelum Diberikan pembelajaran 

Descriptives 

 
Kelas Statistic Std. Error 

Data hasil 
pretest 
angket 
Motivasi 

pretest angket 

motivasi kelas 

kontrol 

Mean 48,50 2,397 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 43,44  

Upper Bound 53,56  

5% Trimmed Mean 48,28  

Median 48,00  

Variance 103,441  

Std. Deviation 10,171  

Minimum 33  

Maximum 68  

Range 35  

Interquartile Range 20  

Skewness ,084 ,536 

Kurtosis -,947 1,038 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas kontrol 

di atas diperoleh skor maksimum sebesar 68 dan skor minimum 33  

dengan perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 48,2. 
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Tabel 4.4. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Kontrol Sebelum 

Diberikan pembelajaran 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 
Kategori 

1 0 - 24,9 0 0 Rendah 

2 25 - 49,9 10 33 Sedang 

3 50 - 74,9 20 67 Tinggi 

4 75 – 100 0 0 Sangat Tinggi 

Jumlah 30 100   

Sumber : data primer yang diolah, 2022 

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas kontrol 

sebelum memberikan pembelajaran di atas menunjukkan bahwa 

tidak ada siswa yang memperoleh kategori rendah, terdapat 10 

siswa atau 33% yang berada pada kategori sedang,  20 siswa 

memperoleh kategori tinggi dengan persntase 67 %, dan tidak 

terdapat siswa memperoleh kategori tinggi. 

Tabel 4.5. Analisis deskripsi Motivasi Belajar Kelas 

Kontrol Setelah Diberikan pembelajaran 
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Tabel 4.6 Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Kontrol  Setelah 

Diberikan Pembelajaran 

No. Rentang Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1 0 - 24,9 0 0 Rendah 

2 25 - 49,9 0 0 Sedang 

3 50 - 74,9 17 57 Tinggi 

4 75 – 100 13 43 Sangat Tinggi 

Jumlah 30 100 
 

Sumber : data primer yang diolah, 2022 
 

Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas 

kontrol setelah menerapkan pembelajaran model konvensional di 

atas diperoleh skor maksimum sebesar 85 dan skor minimum 57 

dengan perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 71,7. 

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas setelah 

menerapkan beberapa model pembelajaran di atas menunjukkan 

bahwa tidak ada siswa yang memperoleh kategori rendah yang ini 

ditunjukkan dengan persentase 0%,  tidak ada siswa memperoleh 

kategori sedang dengan persentase 0%, 17 siswa memperoleh 

kategori tinggi dengan persentase 57%, dan 13 siswa yang 

memperoleh kategorisasi sangat tinggi ditunjukkan dengan 

persentase 43%. 
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Gambar 4.1. Diagram Kategori Motivasi Belajar Kelas Kontrol   

Sebelum dan  Setelah Diberikan Perlakuan 

 

 
 
 

b) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Kelas 

Eksperimen 

Tabel 4.7. Analisis deskripsi Motivasi Belajar Kelas 

Eksperimen Sebelum Diberikan pembelajaran 
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Tabel 4.8. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas   Eksperimen 

Sebelum Diberikan Perlakuan 

 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 – 24,9 0 0 Rendah 

2 25 – 49,9 7 21 Sedang 

3 50 – 74,9 26 79 Tinggi 

4 75 – 100 0 0 Sangat Tinggi 

Jumlah 33 100   

Sumber : data primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas 

eksperimen sebelum menerapkan model pembelajaran project 

based learning di atas diperoleh skor maksimum sebesar 74 dan 

skor minimum 40  dengan perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 

55,6.  

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas sebelum 

menerapkan beberapa model project based learning diatas 

menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang memperoleh kategori 

rendah hal ini ditunjukkan dengan persentase 0%, 7 siswa 

memperoleh kategori sedang dengan persentase 21%, 26 siswa 

memperoleh kategori tinggi dengan persentase 79%, dan tidak ada 

siswa yang memperoleh kategori sangat tinggi ditunjukkan dengan 

persentase 0%. 
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Tabel 4.9. Analisis deskripsi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

Setelah Diberikan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik motivasi belajar kelas 

eksperimen setelah menerapkan model project based learning di 

atas diperoleh skor maksimum sebesar 100 dan skor minimum 68 

dengan perolehan rata-rata nilai motivasi sebesar 86,15. 

Tabel 4.10. Kategorisasi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

Setelah Diberikan Perlakuan (Post Eksperimen) 

No. Rentang Nilai 
Frekue

nsi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1 0 – 24,9 0 0 Rendah 

2 25 – 49,9 0 0 Sedang 

3 50 – 74,9 3 9 Tinggi 

4 75 – 100 30 91 Sangat Tinggi 

Jumlah  33 100   

Sumber : data primer yang diolah, 2022 
 
Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas sebelum 

menerapkan beberapa model project based learning diatas 
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menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang memperoleh kategori 

rendah yang ditunjukkan dengan persentase 0%,  tidak ada siswa 

yang memperoleh kategori sedang hal ini ditunjukkan dengan 

persentase 0%, 3 siswa memperoleh kategori tinggi dengan 

persentase 9,09%, dan 30 siswa yang memperoleh kategori sangat 

tinggi ditunjukkan dengan persentase 90,9%. 

Gambar 4.2  Diagram Kategori Motivasi Belajar Kelas 

Eksperimen Sebelum dan  Setelah Diberikan 

Perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Hasil Belajar Siswa 

a) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Hasil Belajar Pretest 
dan Posttest  Kelas Kontrol  
 

Tabel 4.11. Uji Deskripsi Hasil Belajar  Preetest Kelas Kontrol 
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Berdasarkan hasil analisis statistik nilai hasil belajar pretest  

kelas kontrol di atas menunjukkan nilai maksimum sebesar 88 dan 

nilai minimum 28 dengan perolehan rata-rata nilai sebesar 63,6. 

Tabel 4.12. Kategorisasi Hasil Belajar  Prestest Kelas Kontrol  
 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 – 74 22 73,33 Perlu Bimbingan 

2 75 - 82 2 6,67 Cukup 

3 83 - 92 6 20 Baik 

4 92 - 100 0 0 Sangat Baik (A) 

Jumlah 30 100   

 
Dari tabel kategorisasi hasil belajar pretest kelas kontrol di 

atas menunjukkan bahwa terdapat 22 siswa dengan persentase 

73,33% dalam kategori perlu bimbingan, 2 siswa dengan 

persentase 6,67% dalam kategori cukup, 6 siswa dengan 

persentase 20% dalam kategori baik, serta tidak ada siswa yang 

bedara dalam kategori sangat baik.  

Tabel 4.13. Uji Deskripsi Hasil Belajar  Posttest Kelas Kontrol 
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Berdasarkan analisis statistik hasil belajar posttest kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional diperoleh 

nilai maksimum sebesar 98 dan nilai minimum 53 dengan perolehan 

rata-rata nilai posttest sebesar 73,9. 

 
Tabel 4.14. Kategorisasi Hasil Belajar  Posttest Kelas Kontrol  
 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 - 74 18 60 Perlu Bimbingan 

2 75 - 82 2 6,67 Cukup 

3 83 - 92 5 16,67 Baik 

4 93 - 100 5 16,67 Sangat Baik 

Jumlah 30 100   

 
 

Dari tabel kategorisasi hasil belajar postest kelas kontrol di 

atas menunjukkan bahwa terdapat 18 siswa dengan persentase 

60% dalam kategori perlu bimbingan, 2 siswa dengan persentase 

6,67% dalam kategori cukup, 5 siswa dengan persentase 16,67% 

dalam kategori baik, serta 5 siswa dengan persentase 16,67% 

dalam kategori sangat baik. 

 
b) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Hasil Belajar Pretest 

dan Posttest  Kelas Eksperimen 

Berdasarkan analisis statistik hasil belajar pretest kelas 

eksperimen pada tabel 4.15 berikut menunjukkan nilai maksimum 

sebesar 93 dan nilai minimum 30 sehingga mendapatkan perolehan 

rata-rata nilai sebesar 64,70. 
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Tabel 4.15.   Uji Deskripsi Hasil Belajar Preetest Kelas 
Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.16.   Kategorisasi Hasil Belajar  Prestest Kelas 

Eksperimen  

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 - 74 24 72,73 Perlu Bimbingan 

2 75 - 82 3 9,09 Cukup 

3 83 - 92 5 15,15 Baik 

4 93 - 100 1 3,03 Sangat Baik 

Jumah 33 100   

       Sumber : data primer yang diolah, 2022 

 
Dari tabel kategorisasi hasil belajar pretest kelas 

eksperimen diatas menunjukkan bahwa jumlah siswa memperoleh 

kategori perlu bimbingan sebanyak 24 orang dengan persentase 

72,73%, 3 orang dengan kategori cukup sebanyak 9,09%, 5 orang 

dengan persentase 15,15 berada dalam kategori baik dan 1 orang 

dengan persentase 3,03% berkategori sangat baik. 
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Tabel 4.17.   Uji Deskripsi Hasil Belajar Posttest Kelas 
Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis statistik hasil belajar postest kelas 

eksperimen memperoleh nilai maksimum sebesar 100 dan nilai 

minimum 55, dengan perolehan rata-rata nilai sebesar 84,64. 

 

Tabel 4.18.   Kategorisasi Hasil Belajar  Posttest Kelas  

Eksperimen  

 

No. 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Kategori 

1 0 – 74 7 21,21 Perlu Bimbingan 

2 75 – 82 4 12,12 Cukup 

3 83 – 92 10 30,30 Baik 

4 93 – 100 12 36,36 Sangat Baik 

JUMLAH 
  

33 100   

       Sumber : data primer yang diolah, 2022 
 

Dari tabel kategorisasi hasil belajar postest kelas 

eksperimen diatas menunjukkan bahwa 7 siswa memperoleh 
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kategori perlu bimbingan dengan persentase 21,21%, 4 siswa 

memperoleh kategori cukup dengan persentase 12,12%, 10 siswa 

memperoleh kategori baik dengan persentase 30,30%, dan 12 

siswa memperoleh kategori sangat baik dengan persentase 

36,36%.  

 
3. Uji Normalitas 

1.  Motivasi Belajar Siswa  

a) Kelas Kontrol  

Tabel 4.19. Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

Sebelum Pembelajaran 

Tests of Normality 

Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Data hasil pretest 

angket Motivasi 
pretest angket 

motivasi kelas 

control 

,127 18 ,200
*
 ,957 18 ,549 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Gambar 4.3. Normal Q.Q Plot of Nilai Motivasi Kelas Kotrol 

Sebelum Pembelajaran 

  

 
 

 
 

 

 



75 
 

 
 

 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0,200 untuk 

statistic Kolmogorov-Smirnova. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikansi α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai motivasi belajar kelas 

control sebelum pembelajaran terdistribusi normal. Selain itu, pada 

gambar Q-Q Plot of nilai, dapat ditunjukkan dari titik titik yang 

mewakili data motivasi belajar kelas control sebelum melakukan 

pembelajaran tidak berkumpul (berjauhan) pada garis normal linear. 

 

Tabel 4.20.  Hasil Uji Normalitas Motivasi belajar Kelas 

Kontrol Setelah pembelajaran 

Tests of Normality 

Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statist

ic Df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

Hasil Post 

Angket Motivasi 

post angket 

motivasi kelas 

kontrol 

,131 30 ,199 ,959 30 ,290 

a. Lilliefors Significance Correction 

Gambar 4.4. Normal Q.Q Plot of Nilai Motivasi Kelas Kotrol 

Setelah Pembelajaran 
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Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0,199 untuk 

statistic Kolmogorov-Smirnova. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikansi α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai motivasi belajar kelas 

control setelah pembelajaran terdistribusi normal. Selain itu, pada 

gambar Q-Q Plot of nilai, dapat ditunjukkan dari titik titik yang 

mewakili data motivasi belajar kelas control setelah melakukan 

pembelajaran tidak berkumpul (berjauhan) pada garis normal linear. 

 
b) Kelas Eksperimen 

Tabel 4.21. Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Kelas 

Eksperimen sebelum Pembelajaran 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c Df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

Data hasil 

pretest angket 

Motivasi 

pretest angket 

motivasi kelas 

eksperimen 

,102 33 ,200
*
 ,974 33 ,606 

       

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Gambar 4.5 Normal Q-Q Plot of Nilai Motivasi kelas Eksperimen 

sebelum pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0,200 untuk 

statistic Kolmogorov-Smirnova. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikansi α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai motivasi belajar kelas 

eksperimen sebelum pembelajaran terdistribusi normal. Selain itu, 

pada gambar Q-Q Plot of nilai, dapat ditunjukkan dari titik titik yang 

mewakili data motivasi belajar kelas eksperimen sebelum 

melakukan pembelajaran menggunakan model Project Based 

Leraning tidak berkumpul (berjauhan) pada garis normal linear. 

 
Tabel 4.22. Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Kelas 

Eksperimen Setelah Pembelajaran 
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Gambar 4.6 Normal Q-Q Plot of Nilai Motivasi kelas Eksperimen 

setelah pembelajaran 

 
 

 

 

 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0,169 untuk 

statistic Kolmogorov-Smirnova. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikansi α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai motivasi belajar kelas 

eksperimen setelah pembelajaran terdistribusi normal. Selain itu, 

pada gambar Q-Q Plot of nilai, dapat ditunjukkan dari titik titik yang 

mewakili data motivasi belajar kelas eksperimen setelah melakukan 

pembelajaran menggunakan model Project Based Leraning tidak 

berkumpul (berjauhan) pada garis normal linear. 

 
4. Hasil Belajar 

1) Kelas control 

Tabel 4.23. Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Kontrol 
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Gambar 4.7. Normal Q-Q Plot of Nilai Pretest Kelas Kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.200 untuk 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar kelas kontrol 

(Pre-Test) terdistribusi normal.  Selain itu, pada gambar Normal Q-Q 

Plot of Pretest Kelas Kontrol, dapat ditunjukkan dari titik-titik yang 

mewakili data hasil belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada garis 

normal linier.  

 
Tabel 4.24. Hasil Uji Normalitas Post-test Kelas Kontrol 
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Gambar 4.8. Normal Q-Q Plot of Nilai Post-test Kelas Kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.200 untuk 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar kelas kontrol 

(Post-Test) terdistribusi normal.  Selain itu, pada gambar Normal Q-

Q Plot of Posttest_KelasKontrol, dapat ditunjukkan dari titik-titik 

yang mewakili data hasil belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada 

garis normal linier. 

 
c) Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Kelas Eksperimen  

Tabel 4.25.  Hasil Uji Normalitas Pretest Hasil Belajar Kelas 

Eksperimen 
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Gambar 4.9. Normal Q-Q Plot of Nilai Pre-test Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.200 untuk 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar kelas 

eksperimen (pre-test) terdistribusi normal.  Selain itu, pada gambar 

Normal Q-Q Plot of Pretest_Kelas Eksperimen, dapat ditunjukkan 

dari titik-titik yang mewakili data hasil belajar tidak berkumpul 

(berjauhan) pada garis normal linier.  

 
Tabel 4.26. Hasil Uji Normalitas Post-test Kelas Eksperimen  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

Pretes Posttes 

Hasil Belajar Kelas 

Kontrol 

Post test Hasil 

Belajar Kelas 

Eksperimen 

,148 33 ,064 ,925 33 ,025 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Gambar 4.10. Normal Q-Q Plot of Nilai Post-test Kelas 

Eksperimen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.064 untuk 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar kelas 

eksperimen terdistribusi normal.  Selain itu, pada gambar Normal Q-

Q Plot of Postest_Kelas Eksperimen, dapat ditunjukkan dari titik-titik 

yang mewakili data hasil belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada 

garis normal linier.  

 
4. Uji Homogenitas 

 
1. Motivasi Belajar 

a. Uji Homogenitas Pretest Angket Motivasi Belajar 

Berdasarkan uji Levene Statistic untuk menguji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui apakah varians dari sample yang 

diteliti memiliki karakter yang sama atau tidak, maka berdasarkan 

pada tabel 4.19 berikut menunjukkan sig. 0,154, bahwa interpretasi 

keadaan pretest angket motivasi  dari nilai tersebut menunjukkan 
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bahwa lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari pretest angket 

motivasi kelas control dan kelas eksperimen berasal dari popupasi 

yang homogeny, maka dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan uji 

parametric. 

Tabel 4.27. Hasil Uji Homogenitas Pretest Angket Motivasi 

Belajar Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Data hasil 

pretest 

angket 

Motivasi 

Based on Mean 2,101 1 49 ,154 

Based on Median 1,991 1 49 ,165 

Based on Median and with 

adjusted df 
1,991 1 48,820 ,165 

Based on trimmed mean 2,036 1 49 ,160 

 
b. Uji Homogenitas Posttest Angket Motivasi Belajar 

 
Tabel 4.28. Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar Kelas 

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil 

Post 

Angket 

Motivasi 

Based on Mean ,890 1 61 ,349 

Based on Median ,827 1 61 ,367 

Based on Median and with 

adjusted df 
,827 1 59,002 ,367 

Based on trimmed mean ,931 1 61 ,338 

 

Berdasarkan uji Levene Statistic untuk menguji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui apakah varians dari sample yang 

diteliti memiliki karakter yang sama atau tidak, maka berdasarkan 

pada tabel di atas menunjukkan sig. 0,349, bahwa interpretasi 

keadaan posttest motivasi  dari nilai tersebut menunjukkan lebih 
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besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dari pretest angket motivasi kelas control 

dan kelas eksperimen berasal dari popupasi yang homogeny, maka 

dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan uji parametric. 

 
5. Hasil Belajar 

Uji Homogenitas Hasil Belajar Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 
Tabel 4.29  Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar  Kelas Kontrol 

dan Kelas Eksperimen 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Pretes 

Posttes 

Hasil 

Belajar  

Based on Mean ,761 3 122 ,518 

Based on Median ,668 3 122 ,573 

Based on Median and with 

adjusted df 
,668 3 117,917 ,573 

Based on trimmed mean ,830 3 122 ,480 

 
 Berdasarkan uji Levene Statistic untuk menguji 

homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari 

sample yang diteliti memiliki karakter yang sama atau tidak, maka 

berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan sig. 0,518, bahwa 

interpretasi keadaan hasil Belajar  dari nilai tersebut menunjukkan 

lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data hasil belajar kelas  

 
5. Uji N-Gain 

Gain skor adalah selisih antara skor Postest dan skor 
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Pretest. Setelah semua data terkumpul untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran ini 

diperhitungkan dengan rumus N-Gain (normalized-gain). Uji normal 

gain dilakukan pada kelas eksperimen dan control. 

a. Hasil N-Gain kelas eksperimen 

Adapun hasil N-Gain kelas eksperimen sebagai berikut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.30. Hasil Uji N-Gain Hasil Belajar  Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

N_Gain_skor 33 ,18 1,00 ,6230 ,23907 

N_Gain_Persen 33 18,18 100,00 62,3038 23,90718 

Valid N (listwise) 33     

 
Berdasrakan hasil uji N Gain menggunakan SPSS diatas, 

menunjukkan rata-rata N-Gain skor sebesar 0,62. Dengan demikian 

hasil belajar pada kelas eksperimen berada dalam kategori sedang. 

 
b. Hasil N-Gain kelas control 

Adapun hasil N-Gain kelas kontrol sebagai berikut adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.31. Hasil Uji N-Gain Hasil Belajar  Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

N_Gain_persen 30 17,54 83,33 34,2124 15,88879 

N_Gain 30 ,18 ,83 ,3421 ,15889 

Valid N (listwise) 30     
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Berdasrakan hasil uji N Gain menggunakan SPSS diatas, 

menunjukkan rata-rata N-Gain skor sebesar 0,34. Dengan demikian 

hasil belajar pada kelas kontrol berada dalam kategori sedang. 

 
6. Uji Hipotesis  

a. Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Project based 

learning terhadapt Motivasi Belajar IPS pada Siswa Kelas 

Atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar   

 

Tabel 4.32. Tabel Uji Hipotesis Pengaruh Model Pembelajaran 

Project based learning terhadapt Motivasi Belajar 

IPS pada Siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ang

ket 

Moti

vasi 

Bela

jar 

Equal 

variances 

assumed 

,890 ,349 
7,7

90 
61 ,000 14,452 1,855 

10,74

2 
18,161 

Equal 

variances 

not assumed 

  
7,7

64 

59,

369 
,000 14,452 1,861 

10,72

8 
18,175 

 

 
Berdasarkan uji pada tabel uji t independen di atas, 

diperoleh signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil 
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dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh 

Model Pembelajaran Project based learning terhadapt Motivasi 

Belajar IPS pada Siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar. Dari hasil analisis SPSS, terdapat Mean 

Difference (perbedaan rata-rata) motivasi belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 14.452. Dimana untuk kelas 

kontrol diperoleh rata-rata nilai motivasi belajar sebesar 71,70 dan 

untuk kelas eksperimen sebesar 86,15.  

 
b. Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Project based 

learning terhadapt Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas 

Atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar   

 

Tabel 4.33. Tabel Uji Hipotesis Pengaruh Model Pembelajaran 

Project based learning terhadapt Hasil Belajar IPS 

pada Siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar 
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Berdasarkan uji pada tabel uji t (Independent Sample T-

Test) di atas, diperoleh signifikansi sebesar 0.002. Nilai signifikansi 

ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh Model Project Based Leraning terhadap hasil belajar. Dari 

hasil analisis SPSS, terdapat Mean Difference (perbedaan rata-rata) 

hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 

10.536. Dimana untuk kelas kontrol diperoleh rata-rata nilai hasil 

belajar sebesar 74,10 dan untuk kelas eksperimen sebesar 84,64. 

 
c. Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Project based 

learning terhadapt Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas 

Atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar 

Uji manova digunakan untuk mengetahui Pengaruh Model 

Pembelajaran Project Based Learning terhadap motivasi dan hasil 

belajar mata pelajaran IPS pada siswa Kelas Atas di UPT SPF SD 

Negeri Mangkura IV Makassar. 

Ha.   Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Project Based 

Learning terhadap motivasi dan hasil belajar mata pelajaran 

IPS pada siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar 

Ho       Tidak terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Project Based 

Learning terhadap motivasi dan hasil belajar mata pelajaran 

IPS pada siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar 
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Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut:  

1) Jika nilai Sig.(2-tailed)> 0,05, maka 𝐻𝑜 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak.  

2) Jika nilai Sig.(2-tailed)< 0,05, maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 

Hasil uji manova terhadap motivasi dan hasil belajar siswa 

dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.37. Uji Manova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uji pada tabel uji manova di atas, diperoleh 

signifikansi pada baris model Pembelajaran sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Project Based 

Learning terhadap motivasi dan hasil belajar secara bersama sama.  
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 
1. Gambaran Model Pembelajaran Project based learning dalam 

pembelajaran IPS  

 
Pendidikan menjadi pilar utama kemajuan suatu bangsa. 

Oleh karena itu, dunia pendidikan harus terus bertransformasi 

mengikuti perkembangan zaman. Untuk mewujudkannya, maka 

salah satu komponen utama yang harus diperbaiki adalah 

kemampuan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Pendidik 

harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kekinian agar 

mampu melahirkan peserta didik yang siap dengan tantangan yang 

mereka akan hadapi.  

Kehadiran covid 19 memberi pengaruh disemua aspek 

kehiduan, termasuk aspek pendidikan. Dua tahun anak anak belajar 

dari rumah, ikut serta menurunkan motivasi serta hasil belajar siswa. 

Ditambah dengan cara guru dalam mengajar yang masih konsisten 

menggunakan cara-cara konvensional. Berada diabad 21, namun 

masih menggunakan model pembelajaran dengan pola abad 20an.  

Guru dalam mengajar lebih banyak menggunakan metode  

ceramah, dan memberikan kesempatan lebih sedikit kepada siswa 

untuk mengekspresikan kemampuannya. Siswa tidak diberikan 

kesempatan untuk ikut mendesain tugas yang akan mereka 

kerjakan. Mereka juga tidak dilibatkan dalam merencanakan dan 

menyusun jadwal tahapan yang akan mereka lalui dalam 
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menyelesaikan tugas. Siswa lebih banyak menjadi pendengar, lalu 

mengikuti semua alur pembelajaran yang direncanakan sendiri oleh 

guru, kemudian diberikan waktu sedikit membaca dan ditutup 

dengan memberikan tugas tulisan. Tugas tersebut lalu diperiksa 

oleh guru, setelah itu dikembalikan ke siswa dan pembelajaran 

ditutup tanpa ada pembahasan evaluasi hasil pekerjaan siswa.  

Kegiatan secara monoton dengan kurangya umpan balik 

antar sesama teman atas hasil pekerjaan menunjukkan dengan 

jelas adanya kebosanan pada siswa terhadap proses pembelajaran 

yang sedang meraka lalui. Semangat belajar hanya terlihat diawal 

awal pembelajaran, namun menjelang akhir pembelajaran siswa 

sudah mulai banyak yang tidak fokus pada pembelajaran.  Situasi 

ini terjadi pada kelas control selama pertemuan pembelajaran 

berlangsung. 

Dari kendala tersebut, maka guru dituntut untuk 

menampilkan model model pembelajaran yang membuat siswa lebih 

aktif, dan dapat memberikan pengalaman siswa untuk belajar dan 

melatih keterampilan interpersonal, serta keterampilan hidup untuk 

masa yang akan datang. Selain itu, siswa juga harus diarahkan 

untuk berfikir secara kritis mengenai pengalaman dan dapat 

menguhubungkan pengalaman tersebut pada standar belajar. 

Khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Sebelum diberikan perlakuan, keadaan awal kelas 
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utamanya model pembelajaran siswa kelas V hanya dilakukan 

dengan beberapa model saja, salah satunya dengan model 

konvensional. Dampaknya terlihat jelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung, siswa tidak fokus terhadap pembelajaran yang ada. 

Siswa lebih senang untuk bermain, model pembelajaran kurang 

menarik atau tidak bervariasi dan terdapat beberapa siswa yang 

suka mengganggu teman yang sedang belajar, jalan-jalan, bahkan 

ada yang memilih bermain handphone. 

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan model pembelajaran Project Based Learning pada 

pembelajaran IPS siswa kelas Atas di UP SPF SD Negeri Mangkura 

IV Makassar. Manfaatnya adalah diharapkan dapat meberikan 

gambaran tentang pelaksanaan model project based learning pada 

para pendidik sehingga dapat dijadikan referensi dalam proses 

belajar mengajar.  

Secara umum selama empat kali pertemuan, dari hasil 

observasi yang dilakukan terhadap aktifitas guru dalam proses 

pembelajaran dapat digambarkan proses keterlaksanaan model 

project based learning, yaitu guru senantiasa memulai kegiatan 

pendahuluan dengan membuka pembelajaran. Memberikan 

kesempatan kepada siswa yang paling dahulu datang untuk 

memimpin doa dan menyiapkan siswa. Kemudian dilanjutkan 

dengan menyanyikan lagu nasioanal, menyampaikan tujuan 
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pembelajaran dan apersepsi. Kemuadian melakukan tradisi 

kegiatan literasi dengan membaca buku apa saja selama 10 menit 

lalu bertanya jawab. 

Pada kegiatan inti, guru menggunakan sintaks project based 

learning. Pelaksanaan tahapan dilaksanakan dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama mengikuti tahapan pertama sampai tahapan 

ketiga. Diawali dengan guru menyampaikan materi secara umum 

serta memperlihatkan beberapa gambar untuk diamati. Kemudian 

meminta siswa membaca materi yang sedang dipelajari. Setelah itu, 

guru memulai sintaks pertama dengan memberikan pertanyaan 

mendasar. Pertanyaan diberikan seputar materi yang sedang 

dipelajari untuk merangsang nalar siswa. Setiap siswa diberikan 

kesempatan menyampaian pendapat dengan tetap mengingatkan 

siswa untuk saling menghargai pendapat. 

Tahapan kedua yaitu mengajak siswa mendesain proyek 

yang akan dikerjakan. Guru menjelaskan tujuan setiap tahapan 

termasuk tujuan dan manfaat mendesain proyek yaitu agar 

pekerjaan memiliki desain yang jelas sehingga siswa mengerjakan 

dengan fokus. Guru memberikan contoh contoh kasus yang 

memerlukan desain yang matang seperti bangunan. Diawali dengan 

membentuk kelompok, lalu setiap kelompok mengutus perwakilan 

mengambil secara acak topic proyek yang sudah disiapkan oleh 

guru. Setelah itu guru memberikan bimbingan kepada setiap 
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kelompok untuk mendesain proyek sesuai topic masing masing. 

Kegiatan ini sejalan dengan Turner (2012) yang memberikan 

penguatan tentang Project Based Learning, menurutnya, model 

PJBL memotivasi siswa untuk menerapkan keterampilan 

kemampuan berpikir kritis, aktif untuk perencanaan proyek, 

pemecahan masalah dengan bekerjasama serta kemampuan 

berpikir tingkat tinggi.  

Tahap berikutnya adalah setiap kelompok menyusun tahapan dan 

jadwal yang akan mereka lalui untuk sampai pada tahap akhir 

penyelesaian proyek. Guru aktif memberikan bimbingan dan manfaat 

menyusun jadwal. Tahapan yang harus dilewati dan dilaksanakan 

sampai selesai proyek. Temuan ini sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh (Hung et al., 2012)  yang mengemukakan agar kegiatan 

pembelajaran dengan model Project Based Learning dilakukan dengan 

efektif, maka perlu untuk menyusun rancangan tugas-tugas belajar yang 

mampu merangsang motivasi belajar dan meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Senada dengan Daryanto dan Karim (2017) yang 

mengemukakan kelemahan model project based learning yaitu 

membutuhkan waktu yang lama. Dalam peneltitian ini juga 

menunjukkan hal yang sama, yaitu memerlukan waktu yang cukup 

untuk menyelesaikan proyek atau karya. Oleh karenai itu untuk 

pertemuan pertama hanya sampai pada tahap ketiga. Selanjuntya 
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setiap kelompok diberikan tugas menyelesaian setiap proyeknya 

berdasarkan topik dan desain yang sudah dibuat, serta mengikuti 

tahapan demi tahapan yang sudah mereka susun secara 

berkelompok. Guru memberikan waktu yang fleksibel kapan mereka 

akan menyelesaiakan tugas. Namun harus selesai sebelum 

pertemuan selanjutnya. 

Dalam kurung waktu yang mereka gunakan menyelesaikan 

tugas, guru selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tugas, 

menanyakan progres dan memberikan bimbingan bagi yang 

kesulitan. Kegiatan ini merupakan tahap keempat pada sintaks 

project based learning.  

Pada pertemuan kedua, setelah melakukan pendahuluan dan 

mengulang sedikit materi yang lalu, dilanjutkan dengan kegiatan 

pembelajaran langsung pada tahap ke lima yaitu  menguji hasil. 

Pada tahap ini, masing masing kelompok diberikan kesempatan 

untuk mempresentasikan hasil proyeknya di hadapan kelompok lain. 

Mereka tampil secara bergiliran. Setelah selesai presentasi 

kelompok, maka kelompok lain diberikan kesempatan mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok penyaji. Begitu seterusnya sampai 

selesai semua kelompok.  

Terakhir adalah tahap keenam yaitu mengevaluasi 

pengalaman belajar, dimana pada tahap ini guru mengajak setiap 

siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar selama 
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menerapkan model project based learning. Guru menanyakan 

perasaan setiap siswa selama proses pembelajaran, dan siswa 

secara bergantian menyampaikan perasaan mereka serta pesan 

pesan yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran 

menggunakan model project based learning. 

Pelaksanaan model PjBL telah terlaksana mengikuti sintaks 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurohman (2007)  Proyek 

kedua dilaksanakan pada pertemuan ketiga dan keempat dengan 

pembagian tahapan seperti pada proyek pertama. Mengingat dalam 

menyelesaiakan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama. 

Project based learning menyertakan segala kaitan, interaksi 

dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Project based 

learning berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, 

interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar.  

Pembelajaran project based learning merupakan salah satu 

model yang sedapat mungkin diterapkan oleh pendidik dalam hal ini 

adalah guru agar dapat tercipta suasana belajar mengajar yang 

menyenangkan bagi siswa.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas Atas UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV dengan sampel kelas penelitian adalah kelas V, 

dimana kelas V.7 sebagai kelas control dengan jumlah siswa 30 

orang dan kelas V.8 sebagai kelas eksperimen  dengan jumlah 

siswa 33 orang, total keseluruhan 63 siswa. Menggunakan tiga 
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variabel sebagai objek peneltian, yaitu satu variabel bebas 

(independen) dan dua variabel terikat (dependen).  

Dalam peneltian ini, peneliti bertindak sebagai observer. 

Sementara guru yang mengajar adalah masing masing guru kelas 

yang digunakan sebagai kelas sampel. Disetiap pembelajaran 

dilakukan observasi untuk mengetahui gambaran keterlaksanaan 

model Project Based Learning pada pembelajaran IPS. 

Peneliti membagi dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, kelas kontrol dengan menggunakan model 

konvensional dan kelas eksperimen menggunakan model project 

based learning. Setelah memastikan sampel penelitian, maka 

dilakukan pembagian dan pengisian angket untuk melihat pengaruh 

model project based learning terhadap motivasi belajar siswa dan 

pemberian preetest dan posttes untuk melihat pengaruh model 

Project based learning terhadap hasil belajar siswa dan uji manova 

untuk membuktikan adanya pengaruh model project based learning 

secara bersama sama terhadap motivasi dan hasil belajar IPS siswa 

kelas atas di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar.  

 
2. Motivasi Belajar IPS Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Project based learning  

Berdasarkan data pada kelas kontrol sebelum pemberian 

pembelajaran menunjukkan perolehan rata-rata nilai motivasi 

sebesar 48,5. hasil analisis statistik motivasi belajar kelas kontrol di 
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atas diperoleh skor maksimum sebesar 68 dan skor minimum 33. 

Dari tabel kategorisasi motivasi belajar kelas kontrol sebelum 

menerapkan beberapa model pembelajaran diatas menunjukkan 

bahwa tidak terdapat anak dalam kategori rendah, dan kategori 

sangat tinggi. 10 anak berada dalam kategori sedang atau 33%, 

serta 20 anak atau 67% berada dalam kategori tinggi.  

Berdasarkan hasil motivasi belajar kelas eksperimen 

sebelum menerapkan model project based learning menunjukkan 

bahwa tidak ada siswa yang memperoleh kategori rendah dan 

kategori sangat tinggi yang ditunjukkan dengan persentase 0%, 7 

siswa memperoleh kategori sedang dengan persentase 21%, 26 

siswa memperoleh kategori tinggi dengan persentase 79%.  

Setelah menggunakan model pembelajaran terjadi 

peningkatan yaitu pada kelas control tidak terdapat siswa pada 

kategori rendah dan kategori sedang, sementara 17 siswa dengan 

persentase 57% memperoleh kategori tinggi dan 13 siswa dengan 

persentase 43% memperoleh kategori sangat tinggi. Sedangkan 

pada kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan diperoleh hasil 

yaitu tidak ada siswa pada ketegori rendah dan sedang, 3 siswa 

dengan persentase 9% berada pada kategori tinggi dan 30 siswa 

dengan persentase 91% pada kategori sangat tinggi.  

Nilai sig (2-tailed) 0,000 hasil uji independensi Sample Test 

(uji t) menunjukkan bahwa model pembelajaran project based 
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learning  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi 

belajar siswa. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Indradi Kartika (Sukmana & Amalia, 2021) 

yang menunjukkan bahwa project based learning memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik 

sekaligus kerja sama antara peserta didik dengan orang tuanya 

yang dibuktikan dari beberapa kuesioner yang diisi oleh orang tua 

dan peserta didik.  

Kondisi siswa sejak memulai pembelajaran di kelas 

ekperimen dengan pemberian perlakukan model project based 

learning masih terlihat kaku dan bingung. Khususnya saat hendak 

menyusun desain proyek dan menyusun jadwal serta tahapan 

pelaksaan proyek berdasarkan topic masing masing setiap 

kelompok. Kemampuan guru dalam membimbing sangat membantu 

setiap kelompok menemukan ide-ide untuk menyelesaian desain 

dan merumuskan tahapan pelaskasanaan proyek yang akan 

diselesaikan. 

Penyelesaian proyek diberikan jangka waktu beberapa hari 

penyelesaian. Terilhat setiap kelompok memanfaatkan waktu luang 

di sekolah untuk menyelesaikan proyek. Guru kelas senantiasa 

hadir memontoring dan mengingatkan akan tugas proyek yang 

akan dipresentasikan. Terlihat motivasi yang muncul adalah 

semangat setiap kelompok menyelesaian proyek, diskusi sesama 
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teman kelompok untuk mencari ide ide baru, kemandirian mencari 

referensi dan pantang menyelerah sebelum selesai. Walaupun 

memerlukan waktu lama, namun terlihat setiap kelompok tidak ingin 

berhenti bekerja sampai tugas/proyek diselesaikan. Guru kelas 

bahkan kadang meminta untuk berhenti dahulu dan dilanjutkan 

dilain waktu, namun justru setiap kelompok semakin 

memperlihatkan antusiasmenya. 

Pada saat uji hasil, setiap kelompok menunjukkan rasa 

percaya diri menampilkan karyanya dan menjelaskan maksud serta 

mengaitkan dengan materi yang sedang dipelajari. Sementara 

siswa lain diajak untuk berani mengajukan pertanyaan pada 

kelompok presenter.  

Diakhir perlakukan, guru bertanya jawab kepada siswa 

tentang perasaan dan pengalaman mereka dalam menyelesaikan 

proyek. Sebagian besar siswa mengungkapkan perasaan senang, 

bahagia dan bersemangat dalam mengerjakan proyek secara 

bersama-sama.  

Pengkategorian perindikator motivasi belajar setelah 

memberikan perlakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dapat digambarkan sebagai berikut (data pada lampiran): 

1. Siswa memiliki semangat penuh dalam menyelesaikan proyek 

yang diberikan yaitu pada kelas eksperimen menunjukkan 

6,06% kategori baik dan 93.94% kategori sangat tinggi, 
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sedangkan pada kelas kontrol menunjukkan 40% kategori 

tinggi dan 60% kategori sangat tinggi.  

2. Siswa memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi 

terhadap penyelesaian masalah yang sedang dikerjakan yaitu 

pada kelas eksperimen menunjukkan 6,06% kategori baik dan 

93.94% kategori sangat tinggi, sedangkan pada kelas kontrol 

menunjukkan 56,67% kategori tinggi dan 43,33% kategori 

sangat tinggi. 

3. Siswa mampu jalan sendiri ketika guru meminta siswa 

mengerjakan proyek yaitu pada kelas eksperimen 

menunjukkan 6,06% kategori baik dan 93.94 kategori sangat 

tinggi, sedangkan pada kelas kontrol menunjukkan 3,33% 

kategori sedang, 56,67% kategori tinggi dan 40% kategori 

sangat tinggi. 

4. Siswa dalam mengerjakan proyek memiliki rasa percaya diri 

yaitu pada kelas eksperimen menunjukkan 6,06% kategori baik 

dan 93.94% kategori sangat tinggi, sedangkan pada kelas 

kontrol menunjukkan 13,33% kategori sedang,  36,67% 

kategori tinggi dan 50% kategori sangat tinggi. 

5. Siswa menganggap kesulitan sebagai tantangan yang harus 

diatasi dalam menyelesaikan proyek yaitu pada kelas 

eksperimen menunjukkan 6,06% kategori baik dan 93.94% 

kategori sangat tinggi, sedangkan pada kelas kontrol 
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menunjukkan 36,67% kategori tinggi dan 63,33% kategori 

sangat tinggi. 

6. Siswa memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi dengan 

tidak mengerjakan asal-asalan yaitu pada kelas eksperimen 

menunjukkan 18,18% kategori baik dan 81,82% kategori 

sangat tinggi, sedangkan pada kelas kontrol menunjukkan 

3,33% kategori sedang, 33,33% kategori tinggi dan 63,33% 

kategori sangat tinggi.  

 
3. Hasil Belajar IPS Siswa Melalui Model Pembelajaran Project 

based learning 

 
Hasil belajar ditentukan berdasarkan test yang diberikan 

setelah memberikan pembelajaran. Baik dikelas control maupun 

dikelas ekperimen. Sebelum pembelajaran, terlebih dahulu 

diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal kemapuan siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan melalai perlakuan yang sudah 

disusun. 

Data hasil analisis menunjukkan hasil belajar pada kelas 

control dan kelas eksperimen. Kelas kontrol sebelum melakukan 

pembelajaran dengan model konvensional menunjukkan bahwa 

perolehan rata-rata nilai pretest sebesar 63,6. Dalam kategorisasi 

menunjukkan bahwa terdapat 22 siswa dengan persentase 73,33% 

berada pada kategori perlu bimbingan, 2 siswa dengan persentase 

6,67% berada pada kategori cukup, 6 siswa dengan persentase 
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20% berada pada kategori baik, serta tidak ada siswa memperoleh 

kategori sangat baik.  

Berdasarkan data pada kelas kontrol setelah pemberian 

model pembelajaran konvensional menunjukkan bahwa perolehan 

rata-rata nilai posttest sebesar 73,9. Dalam kategorisasi 

menunjukkan hasil belajar posttest kelas kontrol menggunakan 

model konvensional diatas menunjukkan 18 siswa dengan 

persentase 60% yang memperoleh kategori perlu bimbingan, 2 

siswa dengan persentase  6,67% yang memperoleh kategori cukup,  

sebanyak 5 dengan persentase 16,67% memilik kategori baik, dan 5 

jumlah siswa yang memperoleh kategori sangat baik.   

Sementara data pada kelas eksperimen sebelum pemberian 

model pembelajaran project based learning dapat digambarkan 

sebagia berikut, menunjukkan bahwa perolehan rata-rata nilai hasil 

belajar sebesar 64,70. Dalam kategorisasi hasil belajar pretest kelas 

eksperimen di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa memperoleh 

kategori perlu bimbingan sebanyak 24 orang dengan persentase 

72,73%, 3 orang dengan kategori cukup sebanyak cukup 9,09%, 5 

siswa dengan persentase 15,15 kategori baik dan 1 orang dengan 

persentase sangat baik  memperoleh kategori sangat baik dengan 

persentase 3,03%.  

Berdasarkan data pada kelas eksperimen setelah 

pemberian model pembelajaran project based learning 
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menunjukkan bahwa perolehan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

84,64. Dalam kategorisasi kategorisasi hasil belajar postest kelas 

eksperimen diatas menunjukkan bahwa 7 siswa memperoleh 

kategori perlu bimbingan dengan persentase 21%, 4 siswa 

memperoleh kategori cukup dengan persentase 12,12%, 10 siswa 

memperoleh kategori baik dengan persentase 30,30%, dan 12 

siswa memperoleh kategori sangat baik dengan persentase 

36,36%.  

Data tersebut dilakukan uji Independent Sample Test (uji t) 

dengan hasil sig-(2-tailed) 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran project based learning 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat berdasarkan penelitian 

yang relevan yaitu penelitian hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tiara Apriliani dkk (2017) dengan kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil belajar peserta didik 

pada pembelajaran tematik menggunakan model project based 

learning. 

Proyek yang dikerjakan menjadi sarana untuk memahami 

muatan materi yang sedang dipelajari. Proyek yang dikerjakan tidak 

sekedar diselesaiakan, namun setiap kelompok dituntut untuk 

memahami maksud dan tujuan setiap proyek. Sehingga saat 

bekerja, setiap kelompok juga harus mencari referensi terkait proyek 
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yang di selesaikan. Proses ini menjadikan siswa lebih aktif belajar. 

Dari temuan saat pengerjaan proyek, setiap kelompok terlihat 

membagi tugas. Sebagian menyelesaiakan proyek, dan yang lain 

mencari referensi dan menulis penjelasan proyek.   

 
4. Pengaruh Model Pembelajaran Project based learning Terhadap 

Motivasi dan hasil Belajar IPS  

 

Dari temuan temuan tersebut di atas menunjukkan model 

project based learning berpengaruh terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa. Data ini diperkuat berdasarkan hasil analisis uji 

manova bahwa terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Project 

based learning Terhadap Motivasi dan hasil Belajar IPS Siswa 

Kelas Atas di UPT SPF SD Neg. Mangkura IV Makassar yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. 0,000 < 0,05 maka 𝐻𝑜 

ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dalam 

penggunaan Model Pembelajaran Project based learning Terhadap 

Motivasi dan hasil Belajar IPS Siswa Kelas Atas di UPT SPF SD 

Neg. Mangkura IV Makassar 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan model 

pembelajaran Project based learning berdampak pada hasil belajar dan 

motivasi siswa, hal ini terlihat dari perbedaan peningkatan di kelas 

eksperimen yang menggunakan model project based learning 

dibandingkan dengan kelas control dengan menggunakan model 
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konvensional. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitan Triani 

(2015) yaitu adanya perbedaan signifikan hasil belajar siswa dimana 

hasil belajar siswa yang diberi perlakuan model project based learning  

lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang diberi perlakuan model 

konvensional. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Yulis et al., 2020) yang mengemukakan ada perbedaan motivasi 

belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model PJBL 

dengan model konvensional. Model project based learning memberikan 

dampak positif bagi siswa yaitu :  

1. Siswa memiliki semangat penuh dalam menyelesaikan proyek 

yang diberikan 

2. Siswa memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi 

terhadap penyelesaian masalah yang sedang dikerjakan 

3. Siswa mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa 

mengerjakan proyek 

4. Siswa dalam mengerjakan proyek memiliki rasa percaya diri 

5. Siswa menganggap kesulitan sebagai tantangan yang harus 

diatasi dalam menyelesaiakan proyek  

6. Siswa memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi dengan 

tidak mengerjakan asal-asalan 

7. Pada hasil belajar, siswa mampu menemukan dan mencari 

sendiri literatur pendukung untuk memahami materi yang 

sedang dipelajari.  



107 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPT SPF SD Negeri 

Mangkura IV Makassar dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran 

Project based learning yaitu: 

7. Model project based learning dapat digunakan pada pembelajaran 

IPS di kelas Atas, dimana dalam kurikulum pembelajaran IPS 

dimulai di kelas atas. 

8. Perlakuan model project based learning telah menunjukan 

peningkatan motivasi, sebagaimana hasil analisis deskriptif  

motivasi belajar setelah membandingkan kelas control dan kelas 

ekperimen yang diberi perlakuan model Project based learning pada 

pembelajaran IPS. Dari hasil analisis data diperoleh nilai sebelum 

pembelajaran dengan rata-rata pada kelas control 48,2 dan kelas 

eksperimen 55,6. Sementara nilai yang diperoleh setelah 

pembelajaran yaitu sebesar 71,7 pada kelas kontrol dan untuk kelas 

eksperimen sebesar 86,15.  

 
9. Dari hasil analisis deskriptif  hasil belajar menunjukkan bahwa 

diperoleh nilai sebelum pembelajaran dengan rata-rata pada kelas 

control 63,6 dan kelas eksperimen 64,70. Sementara nilai yang 

diperoleh setelah pembelajaran yaitu sebesar 73,9 pada kelas 

kontrol dan untuk kelas eksperimen sebesar 84,64. Dari hasil 
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perbandingan data tersebut yang didukung dengan hasil analisis 

menggunakan spss menunjukkan adanya peningkatan secara 

signifikan pada kelas ekpserimen dengan menggunakan model 

project based learning. 

10. Berdasarkan uji manova menunjukkan perolehan signifikansi pada 

bari model pembelajaran sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran Project Based Learning terhadap motivasi dan hasil 

belajar IPS secara bersama sama pada siswa kelas Atas UPT SPF 

SD Nengeri Mangkura IV Makassar.  

 
B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka penulis 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, sebaiknya 

guru terlebih dahulu memilih model yang menarik dan 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa 

sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. 

2. Model Project based learning dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran di kelas dalam 

meningkatkan motivasi dan hasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS. Oleh karena itu, kepada pihak sekolah 

khususnya tenaga pengajar supaya aktf mengembangkan 
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penelitian-penelitan sejenis yang dapat berkonstribusi 

positif dn mendukung keberhasilan pembelajaran. 

3. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitan ini masih 

terdapat kekurangan, sehingga peneliti menyarankan 

kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lanjutan 

tentang model project based learning pada subjek yang 

lebih luas, materi yang lebih umum dan metode yang lebih 

relevan sehingga dapat ditarik generalisasinya. 
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Materi Ajar 
Pertemuan 1 dan 2 

 

Interaksi Sosial 

Agar ikan bisa sampai dari nelayan pada kita, perlu adanya 

interaksi diantara orang orang yang terlibat dalam pengiriman ikan 

tersebut. Interaksi semacam ini disebut dengan interkais social. 

Interkasi sosia adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat 

yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu pihak dengan 

pihak lainnya melalui sebuah tindakan tertentu. Selain interkais 

social, ada juga interaksi dengan lingkungan hidup. Interkasi 

dengan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi 

antara satu dan lainnya. 

1. Syarat terjadinya interaksi 

Dalam sebuah interaksi, ada syarat yang harus dipenuhi agar 

sebuah interaksi dapat terjadi, antara lain sebagai berikut : 

a.   Kontak social 

Kontak social adalah sebuah tindakan yang menimbulkan kesadaran untuk saling 

berhubungan dari satu pihak dengan pihak lainnya.  

b.    Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak pada pihak lainnya. 

2. Ciri-ciri Interaksi 

 Ciri-ciri interaksi antara lain sebagai berikut : 

1. Pelakunya lebih dari satu orang 

2. Ada komunikasi dan kontak antar pelaku 

3. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan maksud yang jelas 

4. Terkait dengan dimensi waktu yang akan menentukan sikap yang sedang berlangsung 

(masa lalu, sekarang, dan masa depan) 

 

Manusia disebut sebagai mahkluk social karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan 

hidupnya bergantung orang lain. Sebagai makhluk social, manusia dituntut untuk mampu bekerja 

sama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Salah satu contoh 

bentuk interaksi adalah kegiatan di pasar ikan. Di pasar tersebut, penjual dan pembeli saling 

berinteraksi. Penjual melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan sedangkan pembeli untuk 

meperoleh barang. Lalu bagaimana dengan aktivitas di lingkungan masyarakat di daerah tempat 

tinggalmu? Apa saja yang terjadi di dalamnya? 

 

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antarara manusia dan 

lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. 

Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting 

dari kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan 

ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah factor ekonomi yang memengaruhi jalannya usaha atau 

kegitan ekonomi.  



Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan system pencernaan manusia. Mereka senang 

membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. 

 

Perhatikan contoh interaksi berikut! Simaklah percakapan mereka ! 

Siti : “Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din?” 

Udin : “tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat, lho. Akum membawa nasi 

dengan tumis sayur dan telur.”  

Siti : “Wah, kedengarannya enak, Din.” 

Lani : “Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau Tanya, apa ada yang masih ingat 

organ pencernaan manusia?” 

Udin : “Masih! Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian …” 

Siti : “Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke 

lambung.” 

Lani : “Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap 

oleh apa?” 

Udin : “Usus halus! Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan.” 

Siti : “Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar.” 

Udin : “Aku lupa. Apa yang terjadi saat makanan berada diusus besar, ya?” 

Lani  : “Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan  dan menjadi 

tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian makanan yang 

sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang.” 

Siti  : “Jangan lupa, makan makanan yang sehat ya, teman-teman, agar kesehatan 

organ pencernaan kita tetap terjaga!” 

 

Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energy bagi tubuh kita. 

 

Bacalah teks tentang makanan pokok berikut! 

Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk  memproduksi energi dan memenuhi 

segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan 

bermotor, makanan  sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan 

hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang 

baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. 

 

Bacaan di atas sangat menarik, bukan? 

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan 

sosial yang menyangkut antarindividu, 

individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok. Interaksi sosial amat 

dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab 

individu tidak dapat hidup tanpa individu 

lainnya. 



 

 

     Materi 

 

 
 
 
 
Ayo, simak percakapan siswa kelas V berikut ini berdasarkan gambar di atas. 

Udin  : ”Lihatlah peta Indonesia itu! Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku, tidak ada 

negara seunik negara kita!” 

Lani   : ”Aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya!“ 

Siti  : ”Pasti hal itu akan memengaruhi cara hidup penduduknya, bukan?”  

Udin  : ”Ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai Negara Maritim? 

Siti  : ”Bagaimana kalau kita mencari tahu?” 

 

 

 

 

Indonesia sebagai Negara Maritimdan Agraris 
 

Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di 

antara negara-negara yang ada di kawasan Asia 

Tenggara. Perhatikan dengan saksama peta 

Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-

pulau seperti Indonesia, disebut negara kepulauan. 

Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari 

negara maritim.  

Negara maritim adalah negara yang memiliki luas 

laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan 

yang terdiri atas pulau-pulau.  Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak 

memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga 

merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya 

bekerja sebagai petani yang mengolah lahan  pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara 

Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan 

kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali 

gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang 

berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk 

pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat 

menguntungkan.  Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah 

atau musim hujan membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan 

pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. 

 

Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis 

sebuah negara termasuk kenampakan alamnya. Perhatikan dua 

kenampakan alam di samping. Tahukah kamu nama kenampakan alam 

tersebut?  Dengan mengetahui kenampakan alam, kamu juga dapat 

mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata 

pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Kini saatnya bagimu 

untuk mengetahui kondisi geografis  daerahmu sendiri dengan 

menggunakan peta. Bekerjalah bersama dengan teman sebangkumu 

untuk melakukan kegiatan ini. Siapkanlah alat dan bahan seperti peta 

pulau tempat kamu tinggal, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, 

PERTEMUAN 3 DAN 4 



dan pensil warna. Bacalah kembali langkah-langkah menggambar peta 

seperti yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Gunakan  

 

pensil warna untuk menunjukkan pada petamu tentang ketinggian daerah masing-masing. 

 
Perhatikanlah nama berbagai kenampakan alam yang ada, seperti nama gunung, selat, atau laut 

yang berada di wilayah tersebut. Dengan menggunakan warna yang berbeda, seperti pada peta 

asli, kamu dapat membedakan tingkat ketinggian daratan dan kedalaman lautan. Dari data 

tersebut, kamu dapat mengetahui daerah mana yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah lainnya.   Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya 

penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah, biasanya penduduknya bertani padi 

dengan mengolah sawah. Bagaimana dengan daerah yang berada dekat laut?  Gunakan gambar 

peta yang telah diwarnai untuk menunjukkan dan menjelaskan informasi tentang kemungkinan 

kegiatan penduduk di daerah yang memiliki perbedaan kenampakan alam.  Lalu, tuliskanlah 

kesimpulanmu pada tempat yang telah disediakan. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

RPP KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan  :  UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar 

Kelas / Semester  :   5 /1 

Tema                         :   Makanan Sehat (Tema 3)  

Sub Tema                 :   Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? (Sub Tema 1) 

Pelajaran :   IPS 

Alokasi waktu          :   6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya 

yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2  Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia 

dengan lingkungan  dan pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia 

 

3.2.1 Mencari bentuk-bentuk interaksi  

manusia dengan lingkungan. 

 

4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia 

dengan lingkungan  dan pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, budaya dan ekonomi 

masyarakat  

Indonesia 

4.2.1 Membuat laporan tentang interaksi  

manusia dan lingkungan. 

 

 

C. TUJUAN 

1. Dengan membaca teks bacaan dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi 

manusia dengan lingkungannya. 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan 

lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. 

 

D. MATERI 

Interaksi sosial manusia 

1. contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan. 

2. Keragaman yang ada dalam masyarakat. 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

       Pendekatan  : Scientific 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, dan Ceramah 

 

F. SUMBER DAN  MEDIA  

 Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar 

dan mengecek kehadiran siswa 

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang 

siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa 

yang hari ini datang paling awal. (Menghargai kedisiplikan 

siswa/PPK). 

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin 

setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. 

4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional 

lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 

menanamkan semangat Nasionalisme. 

5. Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara 

selama 15-20 menit materi non pelajaran seperti tokoh dunia, 

kesehatan, kebersihan, makanan/minuman sehat , cerita 

inspirasi dan motivasi . Sebelum membacakan buku guru 

menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa 

mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 Apa yang tergambar pada sampul buku. 

 Apa judul buku 

 Kira-kira ini menceritakan tentang apa 

 Pernahkan kamu membaca judul buku seperti ini  

 

15 menit 

Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Siswa menggali informasi dari bacaan yang disajikan 

 Bacaan teks ditujukan untuk memberikan stimulus diskusi tentang 

gambaran interaksi manusia dengan lingkungannya dan keragaman 

dalam masyarakat. (KD IPS 3.2) 

 Dengan bimbingan guru, siswa mengidentifikasikan proses-proses 

yang terkait dengan pengadaan sumber makanan dalam bacaan.  

 Siswa membaca teks tentang proses dari awal sumber makanan 

tersebut berupa tanaman sampai makanan tersebut  siap dimakan.  

 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan : 

 

 Dari jawaban-jawaban siswa, guru memberikan penjelasan tentang 

makna dari interaksi manusia, contoh-contohnya dan dampaknya 

bagi kehidupan.  

 Kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan untuk memahami KD IPS 

3.2  

 Guru meminta siswa untuk mengamati lingkungan sekitar mereka 

dan mengidentifikasikan interaksi manusia. 

 

 

A. Ayo Berlatih 

 Guru melanjutkan penjelasan tentang interaksi manusia dan 

mengaitkannya dengan lingkungan sosial yang dimiliki oleh 

manusia, dan bagaimana keragaman ditemukan di hampir 

semua aspek kehidupan.  

 

 Guru meminta siswa untuk mengingat kembali tentang contoh 

interaksi sosial manusia yang pernah mereka lihat di lingkungan 

sekitar mereka.   

 

 Guru memberikan tugas latihan berupa soal soal kepada siswa. 

140 menit 

 



Penutup 1. Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini  

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan  

3. Siswa  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan menambahkan 

informasi dari siswa lainnya..  

4. Penugasan dirumah 

 Guru memberikan tugas PR kepada siswa berupa soal-soal 

uraian. 

5. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan 

nasionalisme, persatuan, dan toleransi. 

6. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa. 

15 menit 

 

 

H. PENILAIAN 

 Penilaian Afektif : digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi 

selama kegiatan pembelajaran di sekolah (KI. 1 dan KI. 2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan 

pengetahuan peserta didik (KI.3) 

 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan 

keterampilan peserta didik (KI. 4) 

 

Keterangan butis sikap: 

- Beribadah, Syukur, Berdo’a, Toleransi 

 

Kompetensi Inti 2 (Sosial) : 

No. Nama Siswa Perlakuan Butir Sikap Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

5     

Dst.     

 

Keterangan butis sikap: 

- Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli, Percaya Diri, Kerja Sama 

 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 

dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk 

kerja atau hasil karya/proyek. 

 

 

 

Guru Kelas 5.7 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP PROYEK 1 KELAS EKSPERIMEN)  

 

Satuan Pendidikan  :  UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar 

Kelas / Semester  :  5 /1 

Tema                        :  Makanan Sehat (Tema 3)  

Sub Tema                :  Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan?  

Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi waktu     :  6 x 35 Menit (2 x pertemuan) 

 

I. KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya 

yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2  Menganalisis bentuk-bentuk interaksi 

manusia dengan lingkungan  dan 

pengaruhnya terhadap pembangunan 

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

Indonesia 

 

3.2.1 Mencari bentuk-bentuk interaksi 

manusia dengan lingkungan. 

 

4.2 Menyajikan hasil analisis tentang 

interaksi manusia dengan lingkungan  

dan pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, budaya dan 

ekonomi masyarakat  

Indonesia 

4.2.1 Membuat laporan tentang interaksi  

manusia dan lingkungan. 

 

 

K. TUJUAN 

3. Dengan membaca teks bacaan dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi 

manusia dengan lingkungannya. 

4. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan 

lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. 

5. Dengan membuat cerita bergambar (komik), siswa menyajikan hasil pengamatan terhadap 

interaksi sosial dan keanekaragaman di lingkungan sekitar. 

 

L. MATERI 

3. Interaksi sosial manusia 

4. contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan. 

5. Keragaman yang ada dalam masyarakat. 

 

M. PENDEKATAN & METODE 

Model  : Project Based Learning 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 

Metode              : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

 

 

 

 

 



N. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 6. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa 

7. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah 

seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a 

adalah siswa siswa yang hari ini datang paling awal. 

(Menghargai kedisiplikan siswa/PPK). 

8. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap 

disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya 

sita-cita. 

9. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu 

nasional lainnya. Guru memberikan penguatan 

tentang pentingnya menanamkan semangat 

Nasionalisme. 

10. Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ 

berbicara selama 10-15 menit materi non pelajaran 

seperti tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, 

makanan/minuman sehat , cerita inspirasi dan motivasi 

. Sebelum membacakan buku guru menjelaskan tujuan 

kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 Apa yang tergambar pada sampul buku. 

 Apa judul buku 

 Kira-kira ini menceritakan tentang apa 

 Pernahkan kamu membaca judul buku seperti ini 

15 menit 

Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 1 

Pertanyaan mendasar 

 Siswa menggali informasi dari bacaan yang disajikan 

 Bacaan teks ditujukan untuk memberikan stimulus 

diskusi tentang gambaran interaksi manusia dengan 

lingkungannya dan keragaman dalam masyarakat.  

 Guru menstimulasi  siswa untuk bertanya  tentang 

informasi yang belum dipahami dari apa yang dibaca  

siswa serta mengidentifikasikan proses-proses yang 

terkait dengan pengadaan sumber makanan dalam 

bacaan. 

 Guru meberikan penjelasan tentang matri yang sedang 

dipelajari 

 

 Tahap 2 

Medesain Perencanaan Proyek/Tugas 

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

 Sebagai interaksi awal dengan kelompok, setiap 

65 menit 



 kelompok mendiskusikan proses dari awal sumber 

makanan tersebut berupa tanaman sampai makanan 

tersebut  siap dimakan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan pancingan : 

 

 Dari jawaban-jawaban siswa, guru memberikan 

penjelasan tentang makna dari interaksi manusia, 

contoh-contohnya dan dampaknya bagi kehidupan.  

 Guru meminta siswa untuk mengamati lingkungan 

sekitar mereka dan mengidentifikasikan interaksi 

manusia. 

 Guru mengajak siswa mendesain proyek yang akan 

dikerjakan 

 Guru meminta siswa untuk mengingat kembali tentang 

contoh interaksi sosial manusia yang pernah mereka 

lihat di lingkungan sekitar mereka.   

 

 

 Siswa mendesain proyek dengan menuangkan 

pemahaman mereka tentang interaksi manusia dan 

keberagaman dalam bentuk komik. 

 setiap perwakilan kelompok ke depan mencabut 

kartu topik 

 Setiap kelompok merancang komik sesuai topik 

yang diambil saat cabut kartu topik 

  

Tahap 3 

Penyusunan Jadwal pelaksanaan proyek 

 Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok 

untuk mengatur dan menyusun jadwal pelaksanaan 

proyek dari awal sampai akhir dan tahapan-tahapan 

yang akan dilakukan 

 Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan 

 

Tahap 4 

Memonitor keaktifan dan perkembangan tugas 

proyek 

 Setiap kelompok diberikan kertas karton, kertas origami 

dan spidol warna. 

 Guru melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 

aktifitas siswa dan melakukan pembibingan 

 

Pertemuan ke 2 

Tahap 5 

Menguji Hasil 

 Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

mepresentasikan hasil proyek yang telah dikerjakan 

 Kelompok lain diberikan kesempatan menanggapi 

 

Tahap 6 

Evaluasi Pengalaman Belajar 

 Guru memberikan perbaikan pada hasil presentasi 

setiap kelompok. 

 Guru bertanya kepada siswa tentang perasaan dan 

pengalaman mereka mengerjakan proyek  

 Bersama siswa melakukan refleksi 

 
 



Penutup 7. Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini  

8. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan  

9. Siswa  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 

menambahkan informasi dari siswa lainnya..  

10. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk 

menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan 

toleransi. 

11. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu 

siswa. 

15 menit 

 

 

O. PENILAIAN 

 Penilaian Afektif : digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi 

selama kegiatan pembelajaran di sekolah (KI. 1 dan KI. 2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan 

pengetahuan peserta didik (KI.3) 

 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan 

keterampilan peserta didik (KI. 4) 

 

 Rubrik Peniaian Sikap 

Kompetensi Inti 1 (Spritual) : 

No. Nama Siswa Perlakuan Butir Sikap Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

5     

Dst.     

 

 

Keterangan butis sikap: 

- Beribadah 

- Syukur 

- Berdo’a 

- Toleransi 

 

Kompetensi Inti 2 (Sosial) : 

No. Nama Siswa Perlakuan Butir Sikap Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

5     

Dst.     

 

Keterangan butis sikap: 

- Jujur 

- Disiplin 

- Tanggung Jawab 

- Santun 

- Peduli 

- Percaya Diri 

- Kerja Sama 

 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara 

Mendengarkan 

teman yang 

sedang 

berbicara, 

Masih perlu 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 

Sering diingatkan 

untuk 

mendengarkan 

teman yang 



namun sesekali 

masih perlu 

diingatkan 

sedang berbicara sedanga berbicara 

namun tidak 

mengindahkan 

Komunikasi non verbal 

(kontak mata, bahasa 

tubuh, postur, ekspresi 

wajah, suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi non 

verbal dengan tepat 

Merespon 

dengan tepat 

terhadap 

komunikasi non 

verbal yang 

ditunjukkan 

teman 

Sering merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi verbal 

yang dtunjukkan 

teman 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami bentuk 

komunikasi non 

verbal yang 

ditunjukkan  teman  

Partisipasi 

(menyampaikan ide, 

perasaan, pikiran) 

Isi pembicaraan 

menginspirasi teman, 

selalu mendukung 

dan memimpin teman 

lainnya saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon sesuai 

dengan topik 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

namun terkadang 

merespon kurang 

sesuai dengan 

topik  

Jarang berbicara 

selama proses 

diskusi berlangsung 

 

Penilaian (penskoran) =     Total nilai siswa         x 10 

                                       Total nilai maksimum 

 

Contoh : ( 2 + 3 + 1 ) x 100 = 6 x 100 = 5 

                           12                   12 

 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi melalui 

LKPD yang dibagikan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric penilaian yang 

sudah ditentukan. 

                  

Makassar,       Mei  2022 

 

Guru Kelas V.8  Observer/Peneliti 

 

 

Herlina L, S.Pd., M.Pd. Muhammad Amir 

NIP. 19741014 200411 2 001 NIM 105061101420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS KONTROL) 
 

 

Satuan Pendidikan  :  UPT SPF SD NEGERI MANKGURA IV 

Kelas / Semester  :  5 /1 

Tema                        :  Ekosistem (Tema 5)   

Sub Tema                 :  Komponen Ekosistem (Sub Tema 1) 

Muatan Terpadu:  :  IPS 

Pembelajaran ke :  4 

Alokasi waktu          :  6 x 35 jam ( 2 x pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya 

yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia 

sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris 

serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 

sosial, budaya, komunikasiserta transportasi. 

 

3.1.1 Identifikasi daerah tempat tinggal dengan 

keberadaan Indonesia sebagai negara 

maritim dan agraris. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis 

Indonesia sebagai negara kepulauan /maritim dan 

agraris serta pengaruhnya terhadap  kehidupan 

ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta 

transportasi. 

4.1.1    Membuat sebuah peta daerah tempat 

tinggal lengkap dengan pewarnaan 

sesuai dengan ketinggian daerahnya. 

 

 

 

 

A. TUJUAN  

1. Dengan mencermati peta daerah, siswa mampu menggambarkan peta dengan warna yang 

berbeda untuk ketampakan-ketampakan alam secara tepat. 

2. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat kliping yang 

menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 

secara benar. 

3. Dengan menggambarkan hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa mampu 

menentukan nama-nama tempat sesuai dengan arah mata angin secara tepat. 

 

B. MATERI 

1. Usaha-usaha masyarakat dan pemerintah  dalam menjaga NKRI. 

2. Peta geografis Indonesia. 

 

C. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 

Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 



 

D. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 11. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa 

12. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. 

Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini 

datang paling awal. (Menghargai kedisiplikan siswa/PPK). 

13. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap 

saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita. 

14. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan 

semangat Nasionalisme. 

15. Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 

15-20 menit materi non pelajaran seperti tokoh dunia, kesehatan, 

kebersihan, makanan/minuman sehat , cerita inspirasi dan motivasi . 

Sebelum membacakan buku guru menjelaskan tujuan kegiatan 

literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan 

berikut: 

 Apa yang tergambar pada sampul buku. 

 Apa judul buku 

 Kira-kira ini menceritakan tentang apa 

 Pernahkan kamu membaca judul buku seperti ini 

 

15 menit 

Inti A. Ayo Membaca  

 Siswa membaca dialog yang terdapat pada buku siswa. Guru 

membuka diskusi dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

berikut. 

  “Apakah keunikan yang dimiliki oleh bangsa kita dan bisa jadi 

tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia?” 

  “Menurut pendapatmu, berapakah jumlah pulau yang ada di 

wilayah NKRI?” 

 Siswa mencermati teks bacaan tentang Indonesia sebagai Negara 

Maritim dan Agraris. 

 

 Dengan bimbingan guru, siswa menggarisbawahi informasi-

informasi penting yang berkaitan dengan keunikan Indonesia 

sebagai negara maritim dan agraris. 

 Siswa menentukan pokok pikiran serta informasi penting dalam 

bacaan untuk kemudian membuat ringkasan bacaan (kegiatan ini 

adalah kegiatan untuk memahamkan siswa pada KD BI 3.7 dan 

4.7). 

 

B. Ayo Mencoba 

 Guru mengaitkan kegiatan membuat peta daerah tempat tinggal 

dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. 

 Tanyakan kepada siswa: 

-  “Menurut pendapatmu, termasuk apakah daerah tempat tinggal 

kita?  

Maritim atau agraris? Mengapa demikian?” 

 Siswa secara berkelompok, membuat sebuah peta daerah tempat 

tinggal lengkap dengan pewarnaan sesuai dengan ketinggian 

140 menit 

 



daerahnya. 

 

 Kegiatan ini dilakukan untuk memahamkan siswa terhadap KD IPS 

3.1 dan 4.1. 

 

C. Ayo Berlatih 

 Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus 

negara maritim? 

 Informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari sebuah peta 

geografis? 

 Apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia? 

 Berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa 

yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri.  

 Usaha apa sajakah yang menurutmu perlu dilakukan untuk 

mengatasi ancaman terhadap perastuan dan kesatuan bangsa yang 

datang dari masyarakat Indonesia sendiri? 

 

D. Kerja Sama dengan Orang Tua 

Mintalah siswa untuk berdiskusi dengan orang tuanya tentang 

pengalaman mereka pada saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di 

kala mereka bersekolah dahulu. Siswa akan meringkas cerita orang tua 

mereka tentang tujuan dan hal paling menarik pada saat mereka 

melakukan kegiatan untuk memeringati Sumpah Pemuda. 

Penutup 1. Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini  

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan  

3. Siswa  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan menambahkan 

informasi dari siswa lainnya..  

12. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, 

persatuan, dan toleransi. 

4. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa. 

15 menit 

 

E. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 

dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi 

unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut. 

 

F. SUMBER DAN  MEDIA  

1. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP PRYEK 2  KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

Satuan Pendidikan  :  UPT SPF SD NEGERI MANKGURA IV 

Kelas / Semester  :  5 /1 

Tema                         :  Ekosistem (Tema 5)   

Sub Tema                   :  Komponen Ekosistem (Sub Tema 1) 

Muatan Terpadu:  :  IPS 

Alokasi waktu          :  6 x 35 menit ( 2 kali pertemuan) 

 

C. KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman dan guru. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

D. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya 

terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, 

komunikasiserta transportasi. 

 

3.1.1Identifikasi daerah tempat tinggal 

dengan keberadaan Indonesia 

sebagai negara maritim dan 

agraris. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis 

Indonesia sebagai negara kepulauan /maritim dan agraris 

serta pengaruhnya terhadap  kehidupan ekonomi, sosial, 

budaya, komunikasi serta transportasi. 

4.1.1  Membuat sebuah peta daerah 

tempat tinggal lengkap dengan 

pewarnaan sesuai dengan 

ketinggian daerahnya. 

 

 

E. TUJUAN  

4. Dengan mencermati peta daerah, siswa mampu menggambarkan peta dengan warna yang berbeda untuk 

ketampakan-ketampakan alam secara tepat. 

5. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat kliping yang 

menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara benar. 

6. Dengan menggambarkan hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa mampu menentukan nama-

nama tempat sesuai dengan arah mata angin secara tepat. 

 

F. MATERI 

3. Usaha-usaha masyarakat dan pemerintah  dalam menjaga NKRI. 

4. Peta geografis Indonesia. 

 

G. PENDEKATAN & METODE 

Model   : Project Based Learning 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 16. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa 

17. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa 

yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini datang 

paling awal. (Menghargai kedisiplikan siswa/PPK). 

18. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat 

dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita. 

19. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru 

memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat 

Nasionalisme. 

 

15 menit 

Inti Tahap 1 

Pertanyaan mendasar 

 

Ayo Membaca  

 Siswa membaca dialog yang terdapat pada buku siswa. Guru 

membuka diskusi dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

berikut. 

  “Apakah keunikan yang dimiliki oleh bangsa kita dan bisa jadi 

tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia?” 

  “Menurut pendapatmu, berapakah jumlah pulau yang ada di 

wilayah NKRI?” 

 Siswa mencermati teks bacaan tentang Indonesia sebagai Negara 

Maritim dan Agraris. 

 

 Dengan bimbingan guru, siswa menggarisbawahi informasi-informasi 

penting yang berkaitan dengan keunikan Indonesia sebagai negara 

maritim dan agraris. 

 

 

 

Tahap 2 

Mendesain Perencanaan proyek 

 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

 Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok sebagai 

pedomana pengerjaan proyek 

 Guru mengaitkan kegiatan membuat peta daerah tempat tinggal 

dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. 

 Tanyakan kepada siswa: 

-  “Menurut pendapatmu, termasuk apakah daerah tempat tinggal 

kita?  

Maritim atau agraris? Mengapa demikian?” 

 Secara berkelompok mendesain proyek sesuai LKPD yaitu membuat 

sebuah peta daerah tempat tinggal lengkap dengan pewarnaan 

sesuai dengan ketinggian daerahnya 

 

Tahap 3 

Penyusunan jadwal pelaksanaan Proyek 

 Setiap kelompok menentukan jadwal dan tahapan-tahapan dalam 

neyelesaikan proyek mulai dari awal sampai akhir 

 Guru memberikan bimbingan jika ada yang kesulitan 

 

 

 Kegiatan ini dilakukan untuk memahamkan siswa terhadap KD IPS 

3.1 dan 4.1. 

 

Tahap 4 

Memonitor keaktifan dan perkembangan tugas proyek 

 Setiap kelompok menyiapkan alat gambarnya 

 Guru melakukan monitoring dan pembimbingan bagi kelompok yang 

kesulitan 

65 menit 

 



 Guru mengecek perkembangan proyek 

 

Pertemuan ke 2 

 

Tahap 5 

Menguji Hasil 

 Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil proyek yang telah dikerjakan  

 Kelompok yang lain diberikan kesempatan menanggapi 

 

 

Tahap 6 

Evaluasi pengalam belajar 

 Guru memberikan perbaikan pada hasil presentasi setiap kelompok 

 Guru bertanya jawab kepada siswa tentang perasaan dan pengalam 

mereka mengerjakan proyek 

 Bersama siswa melakukan refleksi 

 

G. Ayo Berlatih 

 Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus 

negara maritim? 

 Informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari sebuah peta 

geografis? 

 Apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia? 

 

H. Kerja Sama dengan Orang Tua 

Mintalah siswa untuk berdiskusi dengan orang tuanya tentang 

pengalaman mereka pada saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di 

kala mereka bersekolah dahulu. Siswa akan meringkas cerita orang tua 

mereka tentang tujuan dan hal paling menarik pada saat mereka 

melakukan kegiatan untuk memeringati Sumpah Pemuda. 

 

Penutup 5. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan  

6. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, 

persatuan, dan toleransi. 

7. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa. 

15 menit 

 

 

I. PENILAIAN 

 Penilaian Afektif : digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi 

selama kegiatan pembelajaran di sekolah (KI. 1 dan KI. 2) 

 Penilaian Kognitif : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan 

pengetahuan peserta didik (KI.3) 

 Penilaian Psikomotorik : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan 

keterampilan peserta didik (KI. 4) 

 

 Rubrik Peniaian Sikap 

Kompetensi Inti 1 (Spritual) : 

No. Nama Siswa Perlakuan Butir Sikap Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

5     

Dst.     

 

 

Keterangan butis sikap: 

Beribadah,, Syukur, Berdo’a, Toleransi 

 

Keterangan butis sikap: 

- Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli, Percaya Diri, Kerja Sama 

 



 

 

 

 Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Mendengarkan Selalu mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara 

Mendengarkan 

teman yang 

sedang 

berbicara, 

namun sesekali 

masih perlu 

diingatkan 

Masih perlu 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang 

sedang berbicara 

Sering diingatkan 

untuk 

mendengarkan 

teman yang 

sedanga berbicara 

namun tidak 

mengindahkan 

Komunikasi non verbal 

(kontak mata, bahasa 

tubuh, postur, ekspresi 

wajah, suara) 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi non 

verbal dengan tepat 

Merespon 

dengan tepat 

terhadap 

komunikasi non 

verbal yang 

ditunjukkan 

teman 

Sering merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi verbal 

yang dtunjukkan 

teman 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami bentuk 

komunikasi non 

verbal yang 

ditunjukkan  teman  

Partisipasi 

(menyampaikan ide, 

perasaan, pikiran) 

Isi pembicaraan 

menginspirasi teman, 

selalu mendukung 

dan memimpin teman 

lainnya saat diskusi. 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

merespon sesuai 

dengan topik 

Berbicara dan 

menerangkan 

secara rinci, 

namun terkadang 

merespon kurang 

sesuai dengan 

topik  

Jarang berbicara 

selama proses 

diskusi berlangsung 

 

Penilaian (penskoran) =     Total nilai siswa         x 10 

                                       Total nilai maksimum 

 

Contoh : ( 2 + 3 + 1 ) x 100 = 6 x 100 = 5 

                           12                   12 

 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar 

dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian sebagai berikut. 

 

Makassar,       Juni  2022 

 

Guru Kelas V.8                                                           Observer/Peneliti 

 

 

Herlina L, S.Pd., M.Pd. Muhammad Amir 

NIP. 19741014 200411 2 001 NIM 105061101420 

 

Mengetahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pRUBRIK PENILAIAN KINERJA/PROYEK 
 

Bentuk Penilaian: Nontes (Pembuatan Peta) 

Instrumen Penilaian: Rubrik  

KD IPS 3.1 dan 4.1 

 

 
 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

LKPD 
 

KELOMPOK : 

Anggota Kelompok : 

Topik Proyek : 

Hari/Tanggal : 

 

Muatan : IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya 

terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, 

komunikasiserta transportasi. 

 

3.1.1 Identifikasi daerah tempat tinggal  

dengan keberadaan Indonesia sebagai negara 

maritim dan agraris. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis 

Indonesia sebagai negara kepulauan /maritim dan agraris 

serta pengaruhnya terhadap  kehidupan ekonomi, sosial, 

budaya, komunikasi serta transportasi. 

4.1.1 Membuat sebuah peta daerah  

tempat tinggal lengkap dengan pewarnaan 

sesuai dengan ketinggian daerahnya. 

 



ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
Sebelum Uji Validasi 

 
Identitas Responden 
Nama    : ……………………………………………… 
Kelas    : ……………………………………………… 
Jenis Kelamin   : ……………………………………………… 
 
Petunjuk : 
Angket ini berisi 30 item pernyataan tentang motivasi belajar. Bacalah dengan cermat 
setiap pernyataan tersebut. Kemudian, berikanlah jawaban dengan cara memberi tanda 
centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling benar sesuai dengan tingkat 
persetujuan anda, dengan pilihan jawaban sebagai berikut : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
CS : Cukup Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
Jawaban anda, tidak menuntut jawaban yang benar atau salah dan tidak berhubungan 
dengan penentuan kelulusan atau hal lain yang akan merugikan anda di sekolah ini. 
Kesungguhan dan kejujuran anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat 
berguna. Karena itu diharapkan anda menjawab semua soal yang tersedia. 
  

No. PERNYATAAN 
SKOR 

SS S CS TS 

1. 
Saya mengerjakan tugas IPS dengan 
penuh semangat  

    

2. 
Saya ragu dengan kemampuan yang 
saya miliki dalam memahami penjelasan 
guru 

    

3. 
Saya senang mencari informasi yang 
berhubungan dengan pelajaran IPS, 
karena bisa memperkaya ilmu kita 

    

4. 
Saya rasa tidak mampu menyelesaikan 
setiap tugas mata pelajaran yang 
diberikan 

    

5. 
Saya senang dengan menyelesaikan 
tugas proyek yang diberikan guru 

    

6. 
Saya selalu mencari tahu kepada teman 
jika ada yang saya tidak ketahui 

    

7. 
Saya selalu ingin menemukan hal baru 
dalam neyelesaikan tugas 

    

8. 
Bila ada tugas yang tidak saya ketahui 
jawabannya, saya menyimpan tugas itu 
dan memilih bermain 

    

9. 

Bila saya tidak mampu menyelesaikan 
tugas-tugas mata pelajaran pada 
kesempatan pertama, saya akan 
mengerjakan tugas-tugas itu sampai 
berhasil. 

    

10. 
Jika menghadapi tugas yang sulit, maka 
saya memilih untuk melihat pekerjaan 
teman 

    

11. 
Saya meyakini kemampuan sendiri untuk 
mengerjakan tugas IPS 

    

12. 
Ketika ada pelajaran yang saya kurang 
pahami, saya bertanya pada orang yang 
lebih mengerti 

    

13. Saya tidak terbiasa bertanya pada guru     



jika ada yang sulit dikerjakan 

14. 
Saya bisa menyelesaikan tugas dengan 
cara sendiri 

    

15. 
Saya rasa tidak mampu dalam 
menghadapi pelajaran yang sulit. 

    

16. 
Meskipun saya tau resiko kegagalan itu 
ada, saya tidak takut memperjuangkan 
cita-cita saya. 

    

17. 
Saya percaya bisa mengerjakan setiap 
tugas diberikan oleh guru 

    

18. 
Meskipun saya telah merencanakan untuk 
belajar sesuai jadwal belajar, saya tetap 
malas untuk belajar 

    

19. Saya menyakini kemampuan sendiri     

20. 
Bila saya ditegur oleh guru saya tidak 
menghiraukannya 

    

21. 
Saya kurang memperhatikan pelajaran 
yang saya anggap susah 

    

22. 
Saya hadir tepat waktu ketika belajar 
pada mata pelajaran yang saya anggap 
menantang 

    

23. 
Saya suka dengan tantangan yang 
diberikan oleh guru 

    

24. 

Bila menghadapi kesulitan dalam 
mempelajari mata pelajaran, saya 
berusaha menemukan alternative 
pemecahannya 

    

25. 
Saya memandang kesulitan harus diatasi, 
tidak ditinggalkan. 

    

26. 
Meskipun saya tahu tidak akan mendapat 
prestasi yang baik, saya akan tetap 
berusaha belajar 

    

27. 
Saya selalu sabar dalam menyelesaikan 
tugas IPS  

    

28. 
Bila ada tugas IPS yang diberikan oleh 
guru, saya tidak akan menunda 
mengerjakannya. 

    

29. 
Ketika saya tidak mengerti tentang apa 
yang dijelaskan oleh guru di depan, saya 
akan bertanya 

    

30. 
Saya selalu berusaha menyelesaikan 
tugas tanpa asal-asalan 

    

 
Catatan 
Data yang akan digunakan untuk nilai pre angket adalah data valid setelah dilakukan uji 
validitas menggunakan spss versi 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
(Post Angket) 

 
Identitas Responden 
Nama    : ……………………………………………… 
Kelas    : ……………………………………………… 
Jenis Kelamin   : ……………………………………………… 
 
Petunjuk : 
Angket ini berisi 25 item pernyataan tentang motivasi belajar. Bacalah dengan cermat 
setiap pernyataan tersebut. Kemudian, berikanlah jawaban dengan cara memberi tanda 
centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling benar sesuai dengan tingkat 
persetujuan anda, dengan pilihan jawaban sebagai berikut : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
CS : Cukup Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
Jawaban anda, tidak menuntut jawaban yang benar atau salah dan tidak berhubungan 
dengan penentuan kelulusan atau hal lain yang akan merugikan anda di sekolah ini. 
Kesungguhan dan kejujuran anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat 
berguna. Karena itu diharapkan anda menjawab semua soal yang tersedia. 
  

No. PERNYATAAN 
SKOR 

SS S CS TS 

1. 
Saya mengerjakan tugas IPS dengan 
penuh semangat  

    

2. 
Saya ragu dengan kemampuan yang 
saya miliki dalam memahami penjelasan 
guru 

    

3. 
Saya senang mencari informasi yang 
berhubungan dengan pelajaran IPS, 
karena bisa memperkaya ilmu kita 

    

4. 
Saya senang dengan menyelesaikan 
tugas proyek yang diberikan guru 

    

5. 
Saya selalu mencari tahu kepada teman 
jika ada yang saya tidak ketahui 

    

6. 
Saya selalu ingin menemukan hal baru 
dalam neyelesaikan tugas 

    

7. 

Bila saya tidak mampu menyelesaikan 
tugas-tugas mata pelajaran pada 
kesempatan pertama, saya akan 
mengerjakan tugas-tugas itu sampai 
berhasil. 

    

8. 
Saya meyakini kemampuan sendiri untuk 
mengerjakan tugas IPS 

    

9. 
Ketika ada pelajaran yang saya kurang 
pahami, saya bertanya pada orang yang 
lebih mengerti 

    

10. 
Saya tidak terbiasa bertanya pada guru 
jika ada yang sulit dikerjakan 

    

11. 
Saya bisa menyelesaikan tugas dengan 
cara sendiri 

    

12. 
Saya rasa tidak mampu dalam 
menghadapi pelajaran yang sulit. 

    

13. 
Saya percaya bisa mengerjakan setiap 
tugas diberikan oleh guru 

    

14. 
Meskipun saya telah merencanakan untuk 
belajar sesuai jadwal belajar, saya tetap 

    



malas untuk belajar 

15. Saya menyakini kemampuan sendiri     

16. 
Bila saya ditegur oleh guru saya tidak 
menghiraukannya 

    

17. 
Saya hadir tepat waktu ketika belajar 
pada mata pelajaran yang saya anggap 
menantang 

    

18. 
Saya suka dengan tantangan yang 
diberikan oleh guru 

    

19. 

Bila menghadapi kesulitan dalam 
mempelajari mata pelajaran, saya 
berusaha menemukan alternative 
pemecahannya 

    

20. 
Saya memandang kesulitan harus diatasi, 
tidak ditinggalkan. 

    

21. 
Meskipun saya tahu tidak akan mendapat 
prestasi yang baik, saya akan tetap 
berusaha belajar 

    

22. 
Saya selalu sabar dalam menyelesaikan 
tugas IPS  

    

23. 
Bila ada tugas IPS yang diberikan oleh 
guru, saya tidak akan menunda 
mengerjakannya. 

    

24. 
Ketika saya tidak mengerti tentang apa 
yang dijelaskan oleh guru di depan, saya 
akan bertanya 

    

25. 
Saya selalu berusaha menyelesaikan 
tugas tanpa asal-asalan 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

Sebelum Validasi Angket menggunakan SPSS versi 22 
 

No Variabel Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Soal Positif Negatif 

1 Motivasi 
Belajar 

Siswa memiliki semangat 
penuh dalam 
menyelesaikan proyek 
yang diberikan 

1, 3, 5 2, 4 5 

2 Siswa memiliki rasa 
penasaran atau rasa ingin 
tahu yang tinggi terhadap 
penyelesaian masalah 
yang sedang dikerjakan 
 

6, 7, 9 8, 10 5 

3 Siswa mampu “jalan 
sendiri” ketika guru 
meminta siswa 
mengerjakan proyek 

11, 12, 14 13, 15 5 

4 Siswa dalam mengerjakan 
proyek memiliki rasa 
percaya diri 
 

16, 17, 19 18, 20 5 

5 Siswa menganggap 
kesulitan sebagai 
tantangan yang harus 
diatasi dalam 
menyelesaiakan proyek 

22, 23, 24, 25 21 5 

6 Siswa memiliki kesabaran 
dan daya juang yang tinggi 
dengan tidak mengerjakan 
asal-asalan 

26, 27, 28, 29, 
30 

 5 

Jumlah Butir 30 

 
Keterangan 
     Positif  Negatif 
SS : Sangat Sesuai  4  1 
S : Sesuai   3  2 
CS : Cukup Sesuai  2  3 
TS : Tidak Sesuai  1  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
Post Angket 

No Variabel Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Soal Positif Negatif 

1 Motivasi 
Belajar 

Siswa memiliki semangat 
penuh dalam 
menyelesaikan proyek 
yang diberikan 

1, 3, 4 2 4 

2 Siswa memiliki rasa 
penasaran atau rasa ingin 
tahu yang tinggi terhadap 
penyelesaian masalah 
yang sedang dikerjakan 
 

5, 6, 7  3 

3 Siswa mampu “jalan 
sendiri” ketika guru 
meminta siswa 
mengerjakan proyek 

8, 9, 10, 11,  12 5 

4 Siswa dalam mengerjakan 
proyek memiliki rasa 
percaya diri 
 

13, 15 14, 16 4 

5 Siswa menganggap 
kesulitan sebagai 
tantangan yang harus 
diatasi dalam 
menyelesaiakan proyek 

17, 18, 19, 20  4 

6 Siswa memiliki kesabaran 
dan daya juang yang tinggi 
dengan tidak mengerjakan 
asal-asalan 

21, 22, 23, 24, 
25 

 5 

Jumlah Butir 25 

 
Keterangan 
     Positif  Negatif 
SS : Sangat Sesuai     4      1 
S : Sesuai      3      2 
CS : Cukup Sesuai     2      3 
TS : Tidak Sesuai     1      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOAL PREETEST 

NAMA   : …………………………………… 

KELAS   : …………………………………… 

HARI/TANGGAL : Selasa, 18 Mei 2022 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu dari pilihan A, B, C atau D yang telah disiapkan ! 

Kejujuran, kedisiplinan serta percaya diri siswa dalam menjawab sangat membantu kualitas penelitian ini 

 

1. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah …. 

A. tidak ada kontak social B. perkelahian 

B. bermusuhan D. komunikasi 

2. Pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan menunjukkan bentuk hubungan sosial… 

A. kelompok dengan individu B. individu dengan individu 

B. kelompok dengan kelompok D. individu dengan kelompok 

3. Tindakan berikut ini merupakan bentuk interaksi sosial adalah …. 

A. mahasiswa membaca biografi orang terkenal 

B. seorang anak mencium potret 

C. dua anak saling tersenyum dan melambaikan tangan 

D. ayah menonton televise 

4. Hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu dengan 

pihak lainnya disebut …. 

A. wawancara B. interaksi social C. kejahatan D. kemiskinan  

5. Manusia butuh berinteraksi dengan orang lain karena pada dasarnya manusia adalah… 

A. makhluk Sosial B. makhluk berakal C. interaksi social D. interaksi primer 

6. Salah satu cara manusia berinteraksi dengan alam adalah … . 

A. mengelolah sumber daya alam dengan serakah 

B. melakukan reboisasi pada sumber daya alam yang dimanfaatkan 

C. membuang limbah pabrik ke sungai 

D. menebang pohon tanpa melakukan tebang pilih 

7. Berikut ini yang merupakan ciri interaksi sosial adalah.. 

A. Harus dilakukan oleh orang dewasa 

B. Dilakukan harus dengan teman sebaya 

C. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku 

D. Menghasilkan suatu benda 

8. Seorang guru mengajar siswa-siswanya di dalam kelas. Hal ini termasuk contoh dari interaksi sosial ….. 

A. Individu dengan individu 

B. seseorang dengan seseorang 

C. Individu dengan kelompok 

D. Kelompok dengan kelompok 

9. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah … . 

A. bahasa daerah B. bahasa inggris C. Bahasa Indonesia D. komunikasi 

10. Proses hubungan antar individu,individu dengan kelompok,antar kelompok disebut ….. 

A. Interaksi B. Komunikasi C. Interaksi Sosial D. Interaksi Primer 

11. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1. Guru memanggil siswanya 

2. Tuti menggunakan HP untuk Browsing materi 

3. Doni dan ibunya sedang diskusi membahas soal-soal ujian 

4. Kepala sekolah dan guru sedang rapat mmbahas rencana kunjungan museum 

Dari pernyataan di atas yang termasuk tindakan interaksi sosial adalah 

A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 2 dan 4 D. 3 dan 4 

12. Tindakan berikut ini merupakan bentuk interaksi sosial adalah …. 

A. mahasiswa membaca biografi orang terkenal 

B. seorang anak mencium potret 

C. dua anak saling tersenyum dan melambaikan tangan 

D. ayah menonton televisi 

13. Proses interaksi seseorang pertama kali terjadi di….. 
A. Lingkungan sekolah C. Lingkungan antar teman 
B. Lingkungan keluarga D. Lingkungan masyarakat 



14. Berikut yang bukan termasuk bentuk interaksi sosial adalah ….. 

A. Interaksi individu dengan individu 

B. Interaksi individu dengan kelompok  

C. Interaksi individu dengan sekolah 

D. Interaksi antara kelompok dengan kelompok 

15. Suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

disebut… . 

A. interaksi social C. pembangunan ekonomi 

B. pembangunan sosial budaya D. pembangunan bahasa 

16. Salah satu contoh interkasi yang dilakukan antara individu dengan kelompok sosial adalah .. 

A. Seorang pembeli tawar menawar dengan seorang pedagang 

B. Seorang guru mengajar para siswa di kelas 

C. Guru menegur seorang anak yang melanggar aturan 

D. Ibu memberi nasehat kepada anak bungsunya yang nakal 

17. Berikut yang bukan termasuk interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya adalah … . 

A. identitas bangsa C. tradisi 

B. adat istiadat  D. pendidikan  

18. Perhatikan pernyataan berikut. 

1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, 

2. Biasanya dua atau lebih. 

3. Berlangsung secara timbal-balik. 

4. Adanya komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 

5. Terjadinya perselisihan paham pembenaran publik 

Ciri-ciri seseorang melakukan interaksi sosial ditunjukkan nomor …. 

A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 3, 4, dan 5 

19. Saat kita berbelanja di pasar, kita berkomunikasi dengan penjual dan banyak orang lainnya. Ini 

membuktikan bahwa manusia sedang berinteraksi dengan lingkungan .... 

A. sendiri     B. alam  C. buatan  D. sosial   

 

 

20. Perhatikan aktivitas berikut ini! 

1) Kegiatan mengirim barang. 

2) Kegiatan membeli barang. 

3) Kegiatan tawar menawar. 

4) Belajar di kamar. 

Contoh interaksi masyarakat dalam aktivitas ekonomi ditunjukkan oleh nomor .... 

A. (1), (2), dan (3)  B. (1), (2), dan (4) C. (1), (3), dan (4)  D. (2), (3), dan (4)  

21. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna... 

A. Merah B. Kuning C. hijau D. biru 

22. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia beriklim......... 

A. tropis         B. Subtropis        C. musim D. sedang           

23. Lambang untuk menggambarkan objek tertentu pada peta disebut .... 

A. indeks  B. skala C. symbol D. legenda 

24. Garis bujur berguna untuk menentukan …. 

A. daerah iklim  C. penyinaran matahari  

B. perbedaan waktu D. daerah siang malam 

25. Secara astronomis, letak Indonesia berada antara… 

A. 6 derajat LU – 11 derajat LU dan 95 derajat BT – 141 derajat BT 

B. 6 derajat LU – 11 derajat LS dan 95 derajat BT – 141 derajat BB 

C. 6 derajat LU – 11 derajat LS dan 95 derajat BT – 141 derajat BT 

D. 6 derajat LU – 11 derajat LU dan 95 derajat BT – 141 derajat BT 

26. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan dengan .... 

A. Papua Nugini C. Australia dan Samudra Hindia 

B. Singapura dan Filipina D. Timor leste dan Samudera Hindia 

27. Indonesia terletak di antara dua banua yaitu .... (Pilihan jawaban lebih dari satu) 

A. Benua Australia B. Benua Afrika C. Benua Asia D. Benua Eropa 

28. Berdasarkan letak geografisnya, pengaruh bagi Indonesia adalah .... 

A. memiliki masyarakat yang khas 



B. memiliki banyak gunung api aktif 

C. berada pada jalur yang menguntungkan misal; perdagangan antara negara belahan barat dan timur 

D. memiliki keanekaragaman hayati seperti flora dan juga fauna yang sangat tinggi 

29. Posisi strategis Indonesia menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus kerugian. Salah satu 

kerugian bagi Indonesia adalah .... 

A. banyaknya kapal-kapal berbendera asing memasuki perairan Indonesia untuk mengambil ikan 

B. semakin bertambah besar dan nilai perdagangan melalui jasa perhubungan laut 

C. ekonomi kelautan (kemaritiman) dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional 

D. dapat meningkatkan devisa dari sektor kelautan 

30. Indonesai terdiri dari ribuan pulau, untuk itu Indonesia memiliki sebutan .... 

A. Negara Kepulauan  C. Negara Maritim 

B. Negara Nusantara  D. Negara Agraris 

31. Berikut ini yang merupakan dampak atau pengaruh dari letak astronomis lndonesia adalah .... 

A. lndonesia memiliki tiga daerah waktu 

B. lndonesia memiliki beraneka ragam budaya 

C. lndonesia dilalui angin monsun yang berganti arah setiap 6 bulan sekali 

D. lndonesia memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau 

32. Untuk mengetahui maksud dari simbol-simbol dan warna yang terdapat pada peta, maka kita harus 

memperhatikan unsur .... 

A. Lettering B. Legenda C. Skala D. Sumber data 

33. Buah dan sayuran kentang cocok ditanam di wilayah .... 

A. Pedesaan B. Dataran tinggi C. Dataran rendah D. Sisi pantai 

34. Akibat letak astronominya, lndonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri berikut ini, kecuali .... 

A. Curah hujan tinggi 

B. Kelembaban udara tinggi 

C. Indonesia berupa daerah pegunungan 

D. Penyinaran matahari sepanjang tahun 

35. Daratan yang ketinggiannya antara 0 - 200 m dpl dan biasanya berada di dekat pantai disebut .... 

A. Sungai B. gunung C. Dataran Rendah D. Dataran tinggi 

36. Pertanian yang sesuai dengan daerah dataran tinggi dan perbukitan adalah .... 

A. Padi B. Teh C. jagung D. Kelapa 

37. Berikut ini adalah berbagai kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah 

pantai, kecuali .... 

A. Tambak-tambak Garam C. Pengembangan Pariwisata 

B. Pertanian Pasang surut D. Perkebunan sayuran 

 

38. Kondisi geografis suatu daerah, ternyata erat hubungannya dengan Kegiatan transportasi daerah yang 

bersangkutan, terbukti dengan .... 

A. Di pulau Jawa transportasi yang menghubungkan antar daerah di dominasi oleh prasarana angkutan 

sungai 

B. Wilayah Jakarta yang padat banyak menggunakan perahu-perahu layar untuk transportasi sehari-hari. 

C. Di wilayah timur Sumatera yang berawa-rawa dan memiliki banyak sungai-sungai panjang 

dikembangkan alat angkutan air berupa speedboad. 

D. Kondisi geografis Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai-sungai besar, dan panjang-panjang, 

sehingga angkutan jalan raya antar propinsi sangat efektif 

39. Daerah dataran rendah di wilayah pesisir pantai berawa-rawa biasanya ditumbuhi .... 

A. The C. sayuran 

B. buah-buahan D. tanaman bakau 

40. Gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah, itu adalah salah satu 

keuntungan adanya gunung api. Manfaat lainnya adalah .... 

A. Asapnya dihirup sangat membahayakan 

B. Airnya menyuburkan 

C. Material gunung api yang berupa batu, kerikil dan pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan 

D. Material gunung api yang berupa batu, kerikil dan pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan kesehatan 

 

 



E. KUNCI JAWABAN 

Nomor soal 1 – 20  
(materi interaksi social) 

  Nomor soal 21 – 40  
(Materi letak geografis Indonesia) 

1. D 
2. B 
3. C 
4. B 
5. A 
6. B 
7. C 
8. C 
9. C 
10. C 
11. D 
12. C 
13. B 
14. C 
15. B 
16. B 
17. D 
18. A 
19. D 
20. C 

21. C 
22. A 
23. D 
24. B 
25. C 
26. A 
27. A dan C 
28. C 
29. A 
30. A 
31. A 
32. B 
33. B 
34. C 
35. C 
36. B 
37. D 
38. A 
39. D 
40. C 

 



LEMBAR SOAL POSTTEST 

 

NAMA   : …………………………………… 

KELAS   : …………………………………… 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu  : 90 menit 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu dari pilihan A, B, C atau D yang telah disiapkan ! 

Kejujuran, kedisiplinan serta percaya diri siswa dalam menjawab sangat membantu kualitas penelitian ini 

 

1. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah …. 

A. tidak ada kontak social B. perkelahian 

B. bermusuhan D. komunikasi 

2. Pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan menunjukkan bentuk hubungan sosial… 

A. kelompok dengan individu B. individu dengan individu 

B. kelompok dengan kelompok D. individu dengan kelompok 

3. Tindakan berikut ini merupakan bentuk interaksi sosial adalah …. 

A. mahasiswa membaca biografi orang terkenal 

B. seorang anak mencium potret 

C. dua anak saling tersenyum dan melambaikan tangan 

D. ayah menonton televise 

4. Hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu dengan 

pihak lainnya disebut …. 

A. wawancara B. interaksi social C. kejahatan D. kemiskinan  

5. Manusia butuh berinteraksi dengan orang lain karena pada dasarnya manusia adalah… 

A. makhluk Sosial B. makhluk berakal C. interaksi social D. interaksi primer 

6. Salah satu cara manusia berinteraksi dengan alam adalah … . 

A. mengelolah sumber daya alam dengan serakah 

B. melakukan reboisasi pada sumber daya alam yang dimanfaatkan 

C. membuang limbah pabrik ke sungai 

D. menebang pohon tanpa melakukan tebang pilih 

7. Berikut ini yang merupakan ciri interaksi sosial adalah.. 

A. Harus dilakukan oleh orang dewasa 

B. Dilakukan harus dengan teman sebaya 

C. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku 

D. Menghasilkan suatu benda 

8. Seorang guru mengajar siswa-siswanya di dalam kelas. Hal ini termasuk contoh dari interaksi sosial ….. 

A. Individu dengan individu 

B. seseorang dengan seseorang 

C. Individu dengan kelompok 

D. Kelompok dengan kelompok 

9. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah … . 

A. bahasa daerah B. bahasa inggris C. Bahasa Indonesia D. komunikasi 

 

10. Proses hubungan antar individu,individu dengan kelompok,antar kelompok disebut ….. 

A. Interaksi B. Komunikasi C. Interaksi Sosial D. Interaksi Primer 

11. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1. Guru memanggil siswanya 

2. Tuti menggunakan HP untuk Browsing materi 

3. Doni dan ibunya sedang diskusi membahas soal-soal ujian 

4. Kepala sekolah dan guru sedang rapat mmbahas rencana kunjungan museum 

Dari pernyataan di atas yang termasuk tindakan interaksi sosial adalah 

A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 2 dan 4 D. 3 dan 4 

12. Tindakan berikut ini merupakan bentuk interaksi sosial adalah …. 

A. mahasiswa membaca biografi orang terkenal 

B. seorang anak mencium potret 

C. dua anak saling tersenyum dan melambaikan tangan 

D. ayah menonton televisi 

13. Proses interaksi seseorang pertama kali terjadi di….. 



A. Lingkungan sekolah C. Lingkungan antar teman 
B. Lingkungan keluarga D. Lingkungan masyarakat 

14. Berikut yang bukan termasuk bentuk interaksi sosial adalah ….. 

A. Interaksi individu dengan individu 

B. Interaksi individu dengan kelompok  

C. Interaksi individu dengan sekolah 

D. Interaksi antara kelompok dengan kelompok 

15. Suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

disebut… . 

A. interaksi social C. pembangunan ekonomi 

B. pembangunan sosial budaya D. pembangunan bahasa 

16. Salah satu contoh interkasi yang dilakukan antara individu dengan kelompok sosial adalah .. 

A. Seorang pembeli tawar menawar dengan seorang pedagang 

B. Seorang guru mengajar para siswa di kelas 

C. Guru menegur seorang anak yang melanggar aturan 

D. Ibu memberi nasehat kepada anak bungsunya yang nakal 

17. Berikut yang bukan termasuk interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya adalah … . 

A. identitas bangsa C. tradisi 

B. adat istiadat  D. pendidikan  

18. Perhatikan pernyataan berikut. 

1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, 

2. Biasanya dua atau lebih. 

3. Berlangsung secara timbal-balik. 

4. Adanya komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 

5. Terjadinya perselisihan paham pembenaran publik 

Ciri-ciri seseorang melakukan interaksi sosial ditunjukkan nomor …. 

A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 3, 4, dan 5 

19. Saat kita berbelanja di pasar, kita berkomunikasi dengan penjual dan banyak orang lainnya. Ini 

membuktikan bahwa manusia sedang berinteraksi dengan lingkungan .... 

A. sendiri     B. alam  C. buatan  D. sosial   

20. Perhatikan aktivitas berikut ini! 

1) Kegiatan mengirim barang. 

2) Kegiatan membeli barang. 

3) Kegiatan tawar menawar. 

4) Belajar di kamar. 

Contoh interaksi masyarakat dalam aktivitas ekonomi ditunjukkan oleh nomor .... 

A. (1), (2), dan (3)  B. (1), (2), dan (4) C. (1), (3), dan (4)  D. (2), (3), dan (4)  

21. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna... 

A. Merah B. Kuning C. hijau D. biru 

22. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia beriklim......... 

A. tropis         B. Subtropis        C. musim D. sedang           

23. Lambang untuk menggambarkan objek tertentu pada peta disebut .... 

A. indeks  B. skala C. symbol D. legenda 

24. Garis bujur berguna untuk menentukan …. 

A. daerah iklim  C. penyinaran matahari  

B. perbedaan waktu D. daerah siang malam 

25. Secara astronomis, letak Indonesia berada antara… 

A. 6 derajat LU – 11 derajat LU dan 95 derajat BT – 141 derajat BT 

B. 6 derajat LU – 11 derajat LS dan 95 derajat BT – 141 derajat BB 

C. 6 derajat LU – 11 derajat LS dan 95 derajat BT – 141 derajat BT 

D. 6 derajat LU – 11 derajat LU dan 95 derajat BT – 141 derajat BT 

26. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan dengan .... 

A. Papua Nugini C. Australia dan Samudra Hindia 

B. Singapura dan Filipina D. Timor leste dan Samudera Hindia 

27. Indonesia terletak di antara dua banua yaitu .... (Pilihan jawaban lebih dari satu) 

A. Benua Australia B. Benua Afrika C. Benua Asia D. Benua Eropa 

28. Berdasarkan letak geografisnya, pengaruh bagi Indonesia adalah .... 

A. memiliki masyarakat yang khas 



B. memiliki banyak gunung api aktif 

C. berada pada jalur yang menguntungkan misal; perdagangan antara negara belahan barat dan timur 

D. memiliki keanekaragaman hayati seperti flora dan juga fauna yang sangat tinggi 

29. Posisi strategis Indonesia menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus kerugian. Salah satu 

kerugian bagi Indonesia adalah .... 

A. banyaknya kapal-kapal berbendera asing memasuki perairan Indonesia untuk mengambil ikan 

B. semakin bertambah besar dan nilai perdagangan melalui jasa perhubungan laut 

C. ekonomi kelautan (kemaritiman) dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional 

D. dapat meningkatkan devisa dari sektor kelautan 

30. Indonesai terdiri dari ribuan pulau, untuk itu Indonesia memiliki sebutan .... 

A. Negara Kepulauan  C. Negara Maritim 

B. Negara Nusantara  D. Negara Agraris 

31. Berikut ini yang merupakan dampak atau pengaruh dari letak astronomis lndonesia adalah .... 

A. lndonesia memiliki tiga daerah waktu 

B. lndonesia memiliki beraneka ragam budaya 

C. lndonesia dilalui angin monsun yang berganti arah setiap 6 bulan sekali 

D. lndonesia memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau 

32. Untuk mengetahui maksud dari simbol-simbol dan warna yang terdapat pada peta, maka kita harus 

memperhatikan unsur .... 

A. Lettering B. Legenda C. Skala D. Sumber data 

33. Buah dan sayuran kentang cocok ditanam di wilayah .... 

A. Pedesaan B. Dataran tinggi C. Dataran rendah D. Sisi pantai 

34. Akibat letak astronominya, lndonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri berikut ini, kecuali .... 

A. Curah hujan tinggi 

B. Kelembaban udara tinggi 

C. Indonesia berupa daerah pegunungan 

D. Penyinaran matahari sepanjang tahun 

35. Daratan yang ketinggiannya antara 0 - 200 m dpl dan biasanya berada di dekat pantai disebut .... 

A. Sungai B. gunung C. Dataran Rendah D. Dataran tinggi 

36. Pertanian yang sesuai dengan daerah dataran tinggi dan perbukitan adalah .... 

A. Padi B. Teh C. jagung D. Kelapa 

37. Berikut ini adalah berbagai kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah 

pantai, kecuali .... 

A. Tambak-tambak Garam C. Pengembangan Pariwisata 

B. Pertanian Pasang surut D. Perkebunan sayuran 

 

38. Kondisi geografis suatu daerah, ternyata erat hubungannya dengan Kegiatan transportasi daerah yang 

bersangkutan, terbukti dengan .... 

A. Di pulau Jawa transportasi yang menghubungkan antar daerah di dominasi oleh prasarana angkutan 

sungai 

B. Wilayah Jakarta yang padat banyak menggunakan perahu-perahu layar untuk transportasi sehari-hari. 

C. Di wilayah timur Sumatera yang berawa-rawa dan memiliki banyak sungai-sungai panjang 

dikembangkan alat angkutan air berupa speedboad. 

D. Kondisi geografis Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai-sungai besar, dan panjang-panjang, 

sehingga angkutan jalan raya antar propinsi sangat efektif 

39. Daerah dataran rendah di wilayah pesisir pantai berawa-rawa biasanya ditumbuhi .... 

A. The C. sayuran 

B. buah-buahan D. tanaman bakau 

40. Gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah, itu adalah salah satu 

keuntungan adanya gunung api. Manfaat lainnya adalah .... 

A. Asapnya dihirup sangat membahayakan 

B. Airnya menyuburkan 

C. Material gunung api yang berupa batu, kerikil dan pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan 

D. Material gunung api yang berupa batu, kerikil dan pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan kesehatan 

 

 



E. KUNCI JAWABAN 

Nomor soal 1 – 20  
(materi interaksi social) 

  Nomor soal 21 – 40  
(Materi letak geografis Indonesia) 

1. D 
2. B 
3. C 
4. B 
5. A 
6. B 
7. C 
8. C 
9. C 
10. C 
11. D 
12. C 
13. B 
14. C 
15. B 
16. B 
17. D 
18. A 
19. D 
20. C 

21. C 
22. A 
23. D 
24. B 
25. C 
26. A 
27. A dan C 
28. C 
29. A 
30. A 
31. A 
32. B 
33. B 
34. C 
35. C 
36. B 
37. D 
38. A 
39. D 
40. C 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU 

DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LEARNING 

 

Observer : Muhammad Amir 

Pertemuan  :  

Kelas  :  

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum keterlaksanaan 

model Project Based Learning yang disusun berdasarkan indicator dan langkah langkah 

pembelajaran PjBL. 

Petunjuk :  Berilah tanda centang (√) pada kegiatan yang terlaksana.  

 Terlaksana Baik = TB 

 Cukup Terlaksana = CT 

 Kurang Terlaksana = KT 

 Belum Terlasaka = BT 

  

No

. 
Deskripsi aktifitas guru 

Keterlaksanaan 

TB CT KT BT 

A. PENDAHULUAN     

 1. Mengajak siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran 

2. Melakukan absesni 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Melakukan apersepsi 

    

B. KEGIATAN INTI     

 Penentuan Proyek     

 1. Guru meminta perwakilan kelompok  ke depan memilih topic  

proyek yang telah disajikan 

    

 2. Guru meminta siswa mengajukan pertanyaan tentang topik 

3. Guru mengajukan pertanyaan terkait topik proyek 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa membaca 

buku 

5. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 

 

    

 Mendesain perecanaan proyek     

 1. Guru membagi kelompok kerja     

 2. Guru memberikan topik proyek setiap kelompok     

 3. Guru memberikan penjelasan tentang cara mendesain 

rancangan proyek 

    

 4. Guru memberikan kesempatan siswa dalam mendesain 

rancangan proyek 

    

 Menyusun Penjadwalan     



 1. Guru meminta siswa untuk menyusun penjadwalan dan 

tahapan-tahapan pelaksanaan proyek. 

    

 2. Guru membimbing dalam penyusunan jadwal proyek     

 Memonitoring keaktifan dan perkembangan tugas     

 1. Guru melakukan monitoring terhadap perkembangan tugas 

kelompok 

    

 2. Guru melakukan pengawasan terhadap aktifitas siswa     

 3. Guru memberikan pembimbingan terhadap kelompok yang 

mengalami kesulitan 

    

 Menguji Hasil     

 1. Guru memberikan kesempatan setiap kelompok tampil 

mempresentasikan hasil 

    

 2. Guru memberi kesempatan kelompok lain menanggapi     

 3. Guru memberikan kelompok presenter menjawab tanggapan 

kelompok lain 

    

 Evaluasi Pengalaman Belajar     

 1. Guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman yang 

dirasakan selama perlakuan PjBL 

    

 2. Guru membimbing siswa mengevaluasi terhadap aktifitas 

dan hasil proyek 

    

 3. Guru memberikan perbaikan pada hasil presentasi setiap 

kelompok 

    

 4. Guru memberikan penghargaan untuk setiap kelompok     

C PENUTUP     

 1. Guru memberikan evaluasi terkait materi yang telah 

dipelajari 

    

 2. Guru melakukan refleksi     

 3. Guru memberikan pesan-pesan moral     

 4. Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa berdoa      

      

Makassar,……………………….. 2022 

Observer / peneliti  

 

MUHAMMMAD AMIR 

NIM 105061101420 



TB CT KT BT

1 PENDAHULUAN

Mengajak siswa berdoa 4 4

Melakukan absensi 4 4

Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 3

Melakukan apersepsi 3 3

87,5

2 KEGIATAN INTI

Penentuan Proyek

Guru meminta perwakilan kelompok  ke depan memilih  proyek sesuai topic yang disajikan 4 4

Guru meminta siswa mengajukan pertanyaan tentang topic 3 3

Guru mengajukan pertanyaan terkait topik proyek 3 3

Guru memberikan kesempatan kepada siswa membaca buku 4 4

Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 4 4

90

Mendesain Perencanaan Proyek

Guru membagi kelompok kerja 4 4

Guru memberikan topik proyek setiap kelompok 4 4

Guru memberikan penjelasan tentang cara mendesain rancangan proyek 3 3

Guru memberikan kesempatan siswa dalam mendesain rancangan proyek 4 4

93,75

Menyusun Penjadwalan

Guru meminta siswa untuk menyusun penjadwalan dan tahapan-tahapan pelaksanaan proyek. 4 4

Guru membimbing dalam penyusunan jadwal proyek 3 3

87,5

Memonitoring keaktifan dan perkembangan tugas

Guru melakukan monitoring terhadap perkembangan tugas kelompok 3 3

Guru melakukan pengawasan terhadap aktifitas siswa 2 2

Guru memberikan pembimbingan terhadap kelompok yang mengalami kesulitan 1 1

50

Menguji Hasil

Guru memberikan kesempatan setiap kelompok tampil mempresentasikan hasil 1 1

Guru memberi kesempatan kelompok lain menanggapi 1 1

Guru memberikan kelompok presenter menjawab tanggapan kelompok lain 1 1

25

Evaluasi Pengalaman Belajar

Guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman yang dirasakan selama perlakuan PjBL 1 1

Guru membimbing siswa mengevaluasi terhadap aktifitas dan hasil proyek 1 1

Guru memberikan perbaikan pada hasil presentasi setiap kelompok 1 1

Guru memberikan penghargaan untuk setiap kelompok 1 1

25

3 PENUTUP

Guru memberikan evaluasi terkait materi yang telah dipelajari 3 3

Guru melakukan refleksi 3 3

Guru memberikan pesan-pesan moral 3 3

Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa berdoa 4 4

81,25

Persentase keterlaksanaan (%)

DATA HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PjBL dikelas EKSPERIMEN

Pertemuan 1

No Deskripsi aktifitas guru

Keterlaksanaan/

pertemuan

AKTIFITAS GURU

Persentase keterlaksanaan (%)

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan



TB CT KT BT

1 PENDAHULUAN

Mengajak siswa berdoa 4 4

Melakukan absensi 4 4

Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 4

Melakukan apersepsi 3 3

93,75

2 KEGIATAN INTI

Penentuan Proyek

Guru meminta perwakilan kelompok  ke depan memilih  proyek sesuai topic yang disajikan 1 1

Guru meminta siswa mengajukan pertanyaan tentang topic 1 1

Guru mengajukan pertanyaan terkait topik proyek 2 2

Guru memberikan kesempatan kepada siswa membaca buku 2 2

Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 2 2

40

Mendesain Perencanaan Proyek

Guru membagi kelompok kerja 3 3

Guru memberikan topik proyek setiap kelompok 2 2

Guru memberikan penjelasan tentang cara mendesain rancangan proyek 1 1

Guru memberikan kesempatan siswa dalam mendesain rancangan proyek 1 1

43,75

Menyusun Penjadwalan

Guru meminta siswa untuk menyusun penjadwalan dan tahapan-tahapan pelaksanaan proyek. 1 1

Guru membimbing dalam penyusunan jadwal proyek 1 1

25

Memonitoring keaktifan dan perkembangan tugas

Guru melakukan monitoring terhadap perkembangan tugas kelompok 4 4

Guru melakukan pengawasan terhadap aktifitas siswa 3 3

Guru memberikan pembimbingan terhadap kelompok yang mengalami kesulitan 4 4

91,667

Menguji Hasil

Guru memberikan kesempatan setiap kelompok tampil mempresentasikan hasil 4 4

Guru memberi kesempatan kelompok lain menanggapi 4 4

Guru memberikan kelompok presenter menjawab tanggapan kelompok lain 4 4

100

Evaluasi Pengalaman Belajar

Guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman yang dirasakan selama perlakuan PjBL 4 4

Guru membimbing siswa mengevaluasi terhadap aktifitas dan hasil proyek 3 3

Guru memberikan perbaikan pada hasil presentasi setiap kelompok 3 3

Guru memberikan penghargaan untuk setiap kelompok 3 3

81,25

3 PENUTUP

Guru memberikan evaluasi terkait materi yang telah dipelajari 4 4

Guru melakukan refleksi 4 4

Guru memberikan pesan-pesan moral 4 4

Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa berdoa 4 4

100

Persentase keterlaksanaan (%)

Persentase keterlaksanaan

DATA HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PjBL dikelas EKSPERIMEN

AKTIFITAS GURU

Keterlaksanaan/

Persentase keterlaksanaan (%)

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Pertemuan 2

No Deskripsi aktifitas guru pertemuan

Persentase keterlaksanaan



TB CT KT BT

1 PENDAHULUAN

Mengajak siswa berdoa 4 4

Melakukan absensi 4 4

Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 4

Melakukan apersepsi 3 3

93,75

2 KEGIATAN INTI

Penentuan Proyek

Guru meminta perwakilan kelompok  ke depan memilih  proyek sesuai topic yang disajikan 4 4

Guru meminta siswa mengajukan pertanyaan tentang topic 3 3

Guru mengajukan pertanyaan terkait topik proyek 3 3

Guru memberikan kesempatan kepada siswa membaca buku 3 3

Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 4 4

85

Mendesain Perencanaan Proyek

Guru membagi kelompok kerja 4 4

Guru memberikan topik proyek setiap kelompok 4 4

Guru memberikan penjelasan tentang cara mendesain rancangan proyek 3 3

Guru memberikan kesempatan siswa dalam mendesain rancangan proyek 4 4

93,75

Menyusun Penjadwalan

Guru meminta siswa untuk menyusun penjadwalan dan tahapan-tahapan pelaksanaan proyek. 4 4

Guru membimbing dalam penyusunan jadwal proyek 3 3

87,5

Memonitoring keaktifan dan perkembangan tugas

Guru melakukan monitoring terhadap perkembangan tugas kelompok 3 3

Guru melakukan pengawasan terhadap aktifitas siswa 3 3

Guru memberikan pembimbingan terhadap kelompok yang mengalami kesulitan 4 4

83,333

Menguji Hasil

Guru memberikan kesempatan setiap kelompok tampil mempresentasikan hasil 1 1

Guru memberi kesempatan kelompok lain menanggapi 1 1

Guru memberikan kelompok presenter menjawab tanggapan kelompok lain 1 1

25

Evaluasi Pengalaman Belajar

Guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman yang dirasakan selama perlakuan PjBL 1 1

Guru membimbing siswa mengevaluasi terhadap aktifitas dan hasil proyek 1 1

Guru memberikan perbaikan pada hasil presentasi setiap kelompok 1 1

Guru memberikan penghargaan untuk setiap kelompok 1 1

25

3 PENUTUP

Guru memberikan evaluasi terkait materi yang telah dipelajari 4 4

Guru melakukan refleksi 3 3

Guru memberikan pesan-pesan moral 4 4

Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa berdoa 4 4

93,75

Persentase keterlaksanaan (%)

DATA HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PjBL dikelas EKSPERIMEN

AKTIFITAS GURU

Pertemuan 3

No Deskripsi aktifitas guru

Keterlaksanaan/

pertemuan

Persentase keterlaksanaan (%)

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

DATA HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PjBL dikelas EKSPERIMEN



TB CT KT BT

1 PENDAHULUAN

Mengajak siswa berdoa 4 4

Melakukan absensi 4 4

Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 4

Melakukan apersepsi 3 3

93,75

2 KEGIATAN INTI

Penentuan Proyek

Guru meminta perwakilan kelompok  ke depan memilih  proyek sesuai topic yang disajikan 1 1

Guru meminta siswa mengajukan pertanyaan tentang topic 2 2

Guru mengajukan pertanyaan terkait topik proyek 2 2

Guru memberikan kesempatan kepada siswa membaca buku 3 3

Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 0

40

Mendesain Perencanaan Proyek

Guru membagi kelompok kerja 3 3

Guru memberikan topik proyek setiap kelompok 1 1

Guru memberikan penjelasan tentang cara mendesain rancangan proyek 1 1

Guru memberikan kesempatan siswa dalam mendesain rancangan proyek 1 1

37,5

Menyusun Penjadwalan

Guru meminta siswa untuk menyusun penjadwalan dan tahapan-tahapan pelaksanaan proyek. 1 1

Guru membimbing dalam penyusunan jadwal proyek 1 1

25

Memonitoring keaktifan dan perkembangan tugas

Guru melakukan monitoring terhadap perkembangan tugas kelompok 2 2

Guru melakukan pengawasan terhadap aktifitas siswa 3 3

Guru memberikan pembimbingan terhadap kelompok yang mengalami kesulitan 3 3

66,667

Menguji Hasil

Guru memberikan kesempatan setiap kelompok tampil mempresentasikan hasil 4 4

Guru memberi kesempatan kelompok lain menanggapi 4 4

Guru memberikan kelompok presenter menjawab tanggapan kelompok lain 4 4

100

Evaluasi Pengalaman Belajar

Guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman yang dirasakan selama perlakuan PjBL 4 4

Guru membimbing siswa mengevaluasi terhadap aktifitas dan hasil proyek 4 4

Guru memberikan perbaikan pada hasil presentasi setiap kelompok 4 4

Guru memberikan penghargaan untuk setiap kelompok 3 3

93,75

3 PENUTUP

Guru memberikan evaluasi terkait materi yang telah dipelajari 4 4

Guru melakukan refleksi 4 4

Guru memberikan pesan-pesan moral 3 3

Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa berdoa 4 4

93,75

Persentase keterlaksanaan (%)

AKTIFITAS GURU

Pertemuan 4

No Deskripsi aktifitas guru

Keterlaksanaan/

pertemuan

Persentase keterlaksanaan (%)

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan

Persentase keterlaksanaan



DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan penelitian kepada Kepala Sekolah Sedang Menjelaskan teknik pelaksanaan pembelajaran 

Bersama Guru Kelas 5.7 dan kelas 5.8 

SUASANA PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beberapa hasil proyek komik siswa 

HASIL KARYA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap uji hasil, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya 

Tahap uji hasil, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemilihan topic proyek, perwakilan masing masing kelompok mengambil secara acak 

topic proyek yang telah disiapkan 

Penjelasan tentang cotoh proyek berupa komik yang akan dibuat 
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