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ABSTRAK 

 

Rizka Auliya, 2022. Pengaruh model PBL berbantuan metode Brainwriting 

terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA kelas IV UPT SPF SD 

Inpres Minasa Upa Kota Makassar. Skripsi ini dibimbing oleh Nasrah dan 

Rahmatiah Thahir. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

  

Penelitian ini bertujuan penelitian mengetahui bagaimana gambaran model PBL 

berbantuan metode Brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa Kota Makassar. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Quasi 

experimental dalam bentuk desain nonequivalent control group design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa 

yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas A dan B, sedangkan sampelnya adalah kelas IV 

A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 23 orang dan kelas IV B sebagai 

kelas kontrol dengan jumlah siswa 22 orang. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan instrumen tes pre-test dan post-test kemudian diolah dengan teknik 

analisis data statistik deskriptif dan uji analisis statistik inferensial. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada nilai pre-test siswa adalah 

78.70 dan nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada nilai post-test adalah 84,61. 

Maka terdapat peningkatan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA setelah model PBL berbantuan metode Brainwriting di kelas IV UPT 

SPF SD Inpres Minasa Upa Kota Makassar. Hasil analisis pengujian hipotesis data 

diperoleh nilai 0,05 > 0,001 artinya nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 

atau H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya koefisien analisis data positif 

signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa: Terdapat pengaruh model PBL 

berbantuan metode brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA siswa kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa. 

 

Kata Kunci: model pbl, metode brainwriting dan kemampuan pemecahan 

masalah.  



 

 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam rangka 

memenuhi syarat akademis guna memproleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

       Peneliti mengetahui bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak 

yang turut menolong peneliti untuk menuntaskan skripsi ini agar dapat 

terselesaikan. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat, penulis  

peneliti ingin mengucapkan terima kasih mengucapkan terima kasih kepada kedua 

orangtua tercinta Faisal Mahmud dan Mariyama yang telah memberikan dukungan 

baik moral, spiritual maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian 

pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Nasrah S.Si., M.Pd Dosen 

pembimbing I dan Rahmatiah Thahir S.Pd., M.Pd Dosen pembimbing II yang telah 

memberikan dukungan secara langsung dengan baik dan penuh kesabaran dalam 

memberikan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada; Prof. Dr. H. Ambo 

Asse, M,Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., 

Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Makassar, dan Aliem Bahri, S.Pd., M.Pd, ketua Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah 



 

 

ix 
 

membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat 

bagi penulis. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada 

Kepala Sekolah, guru, staf UPT SPF SD Inpres Minasa Upa Kota Makassar yang 

telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuanganku dalam suka dan duka, 

serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 

2018 atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis 

yang telah memberi pelangi dalam hidupku. 

Peneliti menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan di dalam skripsi ini 

meski sudah memperoleh dorongan dari banyak pihak. Serta bila terdapat kesalahan 

yang ada di dalam skripsi ini, seluruhnya jadi tanggung jawab peneliti. Kritik serta 

anjuran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini. 

 

Makassar,     September 2022 

 

                                                                       Penulis 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN SAMPUL  ................................................................................  i 

LEMBAR PENGESAHAN  ..........................................................................  ii 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...............................................  iii 

SURAT PERNYATAAN ..............................................................................  iv 

SURAT PERJANJIAN .................................................................................   v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................   vi 

ABSTRAK ...................................................................................................   vii 

KATA PENGANTAR ..................................................................................   viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................   x 

DAFTAR TABEL ........................................................................................   xii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................   xiii 

BAB I  PENDAHULUAN ..........................................................................  1 

1. Latar Belakang ...........................................................................  1 

2. Rumusan Masalah  .....................................................................  6 

3. Tujuan penelitian  ......................................................................  6 

4. Manfaat Penelitian   ...................................................................  7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................  8 

A.    Kajian Teoritis .............................................................................  8 

1. Hakikat IPA ...........................................................................  8 

2. Pembelajaran IPA ..................................................................  9 

3. Materi IPA .............................................................................  11 



 

 

xi 
 

4. Model PBL ............................................................................  15 

5. Metode Brainwritig ................................................................  18 

6. Hakikat Pemecahan Masalah..................................................  23 

B.    Penelitian Relevan .......................................................................  25 

C.    Kerangka Pikir ............................................................................  25 

D.    Hipotesis .....................................................................................  27 

BAB III METODE PENELITIAN  ............................................................  30 

A. Jenis Peneliltian ...........................................................................  30 

B. Desain Penelitian .........................................................................  30 

C. Populasi dan Sampel Penelitian ...................................................  31 

D. Definisi Operasional Variabel ......................................................  32 

E. Prosedur Penelitian ......................................................................  33 

F. Instrumen Penelitian ....................................................................  33 

G. Teknik Pengumpulan Data ...........................................................  34 

H. Teknik Analisis data ....................................................................  35 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  .....................................................  41 

A. Hasil Peneliltian ...........................................................................  41 

B. Pembahasan .................................................................................  48 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................  54 

A. Kesimpulan ..................................................................................  54 

B. Saran............................................................................................  55 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................  56 

LAMPIRAN ................................................................................................  59  



 

 

xii 
 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

2.1 Sintaks model pembelajaran PBL ............................................................  17 

3.1  Desain Penelitian ...................................................................................  31 

3.2 Interpretasi N-Gain .................................................................................  40 

4.1 Nilai Rata-rata Pre-test, Post-test, N-Gain Hasil Belajar.............................. 42 

4.2 Statistik Deskriptif Kelas Kontrol Kemampuan Pemecahan Masalah .......  44 

4.3 Kategori Penilaian Kelas Kontrol ............................................................  45 

4.4  Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar .................................................    46 

4.5 Hasil Uji Beda Hasil Belajar ...................................................................    46 

 

  



 

 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir  ................................................................  27 

  



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai arti penting untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas, sehingga pendidikan menjadi prioritas untuk kemajuan suatu 

bangsa. Dibalik kemajuan bangsa dibutuhkan guru yang profesional. Sebagian 

besar guru-guru menggunakan metode pengajaran ceramah, tanya jawab, atau 

pemberian tugas dalam proses pembelajaran.  Pendidikan akan mencakup mengenai 

mendidik, mengajar, dan melatih (Hangestiningsih dkk, 2015:7). Dari ketiga 

kegiatan tersebut bertujuan untuk mentransfer nilai-nilai. Dalam pelaksanannya, 

harus saling berjalan secara beriringan dan berkelanjutan yang sesuai dengan 

perkembangan peserta didik dan lingkungan yang ada disekitar. Sebagai pendidik 

akan menghadapi segala sesuatu mengenai perkembangan manusia. Meliputi 

perkembangan fisik, pikiran, keterampilan, sosial, perasaan dan sebagainya. Mata 

pelajaran IPA merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah 

pertama (SMP) sebagai ilmu pengetahuan alam, menjadi mata pelajaran tersendiri 

sejak sekolah menengah atas (SMA) sampai dengan perguruan tinggi Nasrah, 

(2021). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yaag di 

ajarkan di SD. Melalui mata pelajaran IPA  siswa diarahkan untuk dapat 

memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4204266939141969549
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4204266939141969549
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4204266939141969549
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4204266939141969549
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4204266939141969549
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ada baik keindahan maupun keteraturan alam ciptaan-Nya. Dalam pembelajaran 

IPA siswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran IPA dalam 

kehidupannya sehari-hari dan mampu mengembangkan rasa ingin tahu tentang 

adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

IPA memiliki peran penting sebagai salah satu mata pelajaran pokok di 

sekolah dasar, karena peserta didik diberi kesempatan memupuk rasa ingin taunya 

secara ilmiah. Ilmu Pengetahuan Alam tidak selalu tentang kumpulan fakta, konsep, 

prinsip, dan teori saja tetapi juga mengenai cara kerja, cara berpikir, dan cara 

memecahkan masalah. Proses belajar mengajar IPA mengembangkan ide atau 

kreativitas untuk memecahkan suatu masalah sangat penting dilakukan sebagai 

tahapan menyelesaikan permasalahan.  

Kondisi yang ditemukan di lapangan di UPT SPF SD Inpres Minasa Upa yang 

berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan 3, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota 

Makassar Prov. Sulawesi Selatan. Dari observasi peneliti dalam mengamati proses 

pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan materi dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru kelas IV. Namun dalam 

pelaksanaannya, guru kurang tepat dalam pemilihan metode pembelajaran pada 

materi IPA kelas IV, sehingga membuat siswa kurang dalam menyelesaikan 

masalah pada pembelajaran IPA. Siswa hanya menjawab melalui apa yang dilihat 

saja, tidak mencoba memecahkan masalah dan menganalisa jawaban secara luas 

yang berasal dari pengalaman atau pengetahuannya. Hal tersebut terlihat dari hasil 
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penilaian subtema pembelajaran, nilai rata-rata dari keseluruhan siswa masih 

berada di bawah standar KKM 75.  

Peserta didik yang mandiri dan terbiasa menghadapi suatu permasalahan akan 

lebih memiliki pemikiran yang bijaksana atau dewasa karena pengalaman yang 

sudah dialami. Bimbingan dari pendidik sangat perlu untuk lebih memotivasi 

peserta didik untuk tidak menghindari tantangan baik yang bisa berdampak positif 

pada dirinya. Usaha yang diberikan oleh pendidik untuk mampu memecahkan 

masalah kepada peserta didik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian berjudul “Pengaruh Metode Brainwriting Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Pada Materi IPA”. Penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini adalah penelitian oleh Fathrin Oktariana Chan, mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Sriwijaya Inderalaya 

tahun 2013, dengan judul skripsi “Pengaruh Teknik Brainwriting dalam 

Kemampuan Menulis Karangan Argumentasi pada Siswa Kelas X SMA Negeri 

Talang Kelapa”. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh dan perbedaan 

kemampuan menulis teks berita siswa kelompok eksperimen yang mendapat 

perlakuan teknik Brainwriting dengan siswa kelompok kontrol yang 

menggunakan teknik ceramah. Dilihat dari hasil tes yang diperoleh siswa, 

penelitian ini dapat dikategorikan berhasil, serta penerapan model ini dapat 

menciptakan pola pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan 

memusatkan curah gagasan sebagai umpan balik siswa untuk saling menuangkan 

ide secara bergilir padasaat menulis teksargumentasi. 
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Pendidikan akan selalu berkaitan dengan pembelajaran, karena pembelajaran 

berarti kegiatan belajar yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik. Pada 

pendidikan dasar pembelajaran harus diarahkan dengan baik agar menyenangkan 

dan memotivasi peserta didik untuk memberikan kreativas, dan mampu 

mengembangkan potensi dengan oprtimal yang ada pada diri peserta didik. Dengan 

menggunakan permasalahan yang nyata, untuk melatih kemampuan pemecahan 

masalah. Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen, salah satu 

komponen tersebut yaitu metode pembelajaran. 

Salah satu metode pembelajaran yang sesuai yang dapat digunakan pendidik 

yaitu metode brainwriting. Metode brainwriting merupakan metode yang memberi 

kesempatan setiap peserta didik untuk menulis gagasan atau ide pada selembar 

kertas, baik dengan bentuk kolom atau baris Baxter (Budiargo, 2017: 22). Dalam 

metode pembelajaran tersebut peserta didik diberi kesempatan memberikan 

gagasan atau ide sebanyak-banyaknya secara tertulis. Sehingga peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan sebelum diberikan langsung oleh pendidik.  

Metode brainwriting mampu membantu peserta didik dalam memecahkan 

masalah, karena metode tersebut menghasilkan gagasan lebih banyak dari metode 

pembelajaran konvensional. Metode brainwriting dapat diterapkan pada mata 

pelajaran lainnya termasuk IPA.  

Menurut Robinson (Diansyah, 2018) kemampuan untuk memecahkan suatu 

masalah dianggap sebagai bagian integral dari setiap materi IPA. Selain 

memperkuat dan mengklasifikasi prinsip-prinsip yang diajarkan dalam setiap mata 

pelajaran, pendekatan yang sistemastis terhadap pemecahan masalah yang 



5 

 

 
 

memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik. Dalam proses pembelajaran IPA, 

siswa diberikan akses terhadap pengalaman-pengalaman fisik dan membantu untuk 

menyusun konsep-konsep sains mereka sendiri, serta mengenal konsep-konsep 

yang sudah disepakati. 

Pemecahan masalah berguna untuk melatih siswa dalam menemukan dan 

menyelesaikan beberapa persoalan. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu 

memperbaiki gaya mengajar pendidik, agar peserta didik terbiasa dan bisa 

mengatasi suatu permasalahan yang diberikan. Pemecahan masalah adalah wujud 

dari aktivitas mental yang melibatkan bermacam-macam keterampilan dan tindakan 

kognitif yang bertujuan untuk memperoleh solusi dengan tepat. 

Pemecahan masalah akan memberikan pengalaman baru bagi peserta didik 

dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Apabila sering 

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh pendidik maka peserta didik akan 

terbiasa mencari dan menemukan solusi yang cepat dan tepat, karena pada 

kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari masalah, yang bisa terjadi dari 

berbagai kondisi apapun. 

Berdasarkan Permasalah siswa yang telah diuraikan diatas, peneliti akan 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan menarik, agar peserta didik 

mampu meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah yang diberikan 

pendidik dan agar lebih bersemangat untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran 

IPA. Dalam meningkatkan kreativitas untuk menemukan ide, dipandang perlu 

metode pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk lebih kreatif 

lagi. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai adalah metode brainwriting. 
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Maka Judul dari Penelitian ini adalah “Pengaruh model PBL berbantuan metode 

Brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA kelas IV 

UPT SPF SD Inpres Minasa Upa Kota Makassar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana “Pengaruh Model PBL Berbantuan Metode Brainwraiting 

terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA Kelas IV UPT SPF SD 

Inpres Minasa Upa”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut, 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran model PBL berbantuan metode 

Brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA kelas 

IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model PBL berbantuan metode 

Brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA kelas 

IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa Kota Makassar. 

 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang Metode Brainwriting. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini bemanfaat sebagai pedoman untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif dalam pembelajaran IPA. 

b. Bagi Siswa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas dalam 

menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran IPA. 

c. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman 

terutama selama menguji penggunaan Metode Brainwriting dalam 

pemecahan masalah pada pembelajaran IPA. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka ini merupakan penjelasan teori mengenai metode 

Brainwriting, Kemampaun  pemecahan masalah pada Materi IPA dan tentang teori 

yang relevan dengan fokus penelitian yang terkait tentang metode Brainwriting 

dalam pemecahan masalah pada materi IPA 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat IPA 

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan 

sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan 

sebagai prosedur. Sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk 

menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan 

pengetahuan baru. Pada hakikatnya IPA meliputi empat unsur utama yaitu sikap, 

proses, produk dan aplikasi. Unsur sikap meliputi rasa ingin tahu tentang objek 

hidup maupun tak hidup, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab 

akibat yang dapat menimbulkan masalah baru sehingga dapat dipecahkan melalui 

prosedur yang benar. Unsur Proses merupakan prosedur pemecahan masalah 

melalui metode ilmiah yang meliputi penyusunan hipotesis, perancangan 

percobaan, evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan. Unsur produk 

merupakan sekumpulan fakta, prinsip, teori dan hukum. Unsur aplikasi merupakan 

penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari–hari 

(Depdiknas, 2016). 
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Hakikat IPA sebagai produk yaitu kumpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan ilmuwan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai hasil 

kegiatan empiric dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk adalah fakta-

fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. Hakikat IPA sebagai proses merupakan 

proses untuk menggali dan memahami pengetahuan tentang alam karena IPA 

adalah tidak hanya berupa kumpulan fakta-fakta dan konsep-konsep tetapi 

membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori yang akan digeneralisasi 

oleh ilmuwan. Sayekti, Rini & Hardiyansyah (2019) 

Menurut Puskur (Hanifah, 2016)  Hakikat IPA mengandung empat unsur 

utama dalam IPA, dimana dari ke-4 unsur tersebut merupakan ciri utama yang utuh, 

yaitu meliputi:  

a. Sikap: misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta 

hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam yang dapat dipecahkan 

melalui prosedur ilmiah. 

b. Proses: prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode  ilmiah. 

c. Produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

d. Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-

hari.  

2. Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 
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merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang 

terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah. Proses itu antara lain: penyelidikan, penyusunan, dan 

pengujian gagasan. Ulfah & Nasrah (2019)   

Nasrah, (2021) mengemukakan bahwa melalui pelajaran IPA, siswa 

diharapkan untuk memiliki kemampuan dan keterampilan/kecakapan sebagai hasil 

belajarnya. Kemampuan dan keterampilan/kecakapan itu seperti dalam hal siswa 

selalu memberikan pertanyaan tentang sesuatu yang dipelajarinya dan selalu 

mencari akan sesuatu untuk diketahuinya serta menunjukkan jawaban bersifat logis 

dengan menggunakan suau prosedur secara sistematis. Pembelajaran IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, sehingga prospek perkembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Pendidikan IPA di sekolah dasar diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. 

Proses pembelajaran IPA harus menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung oleh peserta didik untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami alam sekitar, yang pada akhirnya mereka menemukan sendiri 

konsep materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Andriana, Ramadayanti & 

Noviyanti (2020) 
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3. Materi IPA 

Sumber energi merupakan bahan bakar fosil dan energi alternatif. Bahan 

bakar fosil maksudnya, bahan bakar itu diperoleh penambangan sisa-sisa makhluk 

hidup yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Suatu saat nanti bahan bakar ini akan 

habis karena digunakan terus-menerus. Proses terbentuknya bahan bakar ini 

membutuhkan waktu jutaan tahun. Jadi, sebelum bahan bakar terbentuk, bahan 

bakar yang ada sudah habis kita gunakan. Oleh karena itu, kita membutuhkan 

sumber energi yang lain (energi alternatif) untuk memenuhi kebutuhan kita. Energi 

alternatif merupakan energi alernatif yang bisa menggantikan minyak bumi. 

Sumber energi alernatif yang dikembangkan ialah tenaga surya, angin, air terjun, 

dan panas. 

a. Matahari 

Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang 

diberikan berupa energi panas dan energi cahaya. matahari dapat pula diubah 

menjadi energi listrik baru kemudian dipakai untuk menjalankan berbagai peralatan 

sehari-hari. Energi cahaya ini dapat langsung kita nikmati. Bumi menjadi terang 

benderang sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Tumbuhan hijau juga 

memanfaatkan energi cahaya untuk membuat makanannya. 

Energi cahaya matahari dapat juga diubah dulu menjadi listrik. Cahaya 

matahari diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut sel surya. Sel surya dibuat 

dari lembaran silikon tipis. Bagian atas lembaran itu dibuat dari silikon yang sedikit 

berbeda dengan bagian bawah lembaran. Saat cahaya matahari jatuh mengenainya, 

terjadi arus listrik yang mengalir lewat kawat yang menghubungkan bagian atas 
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dengan bagian bawah. Saat ini sel surya mulai dicoba untuk menggerakkan mobil 

dan pesawat terbang bertenaga matahari. 

Energi panas matahari dapat dimanfaatkan langsung, misalnya sebagai 

pemanas ar di rumah. Energi panas ditangkap oleh alat yang umumnya dipasang di 

atap rumah. alat ini disebut panel surya. Bagian atas panel surya dilapisi dengan 

kaca (gelas). Di bawah lapisan gelas terdapat lapisan tembaga hitam. Lapisan 

tembaga ini menyerap panas dengan sangat baik. Di bawah lapisan tembaga 

terdapat pipa yang berisi cairan. Cairan yang menjadi panas ini akan memanasskan 

air dalam tangki air. 

b. Angin 

Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak zaman dahulu kala. Kapal 

layar dapat berkeliling dunia dengan hanya menggunakan eenergi angin. Tenaga 

angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan pompa air. 

Kincir angin tradhisional ini masih dapat ditemui di Belanda. 

Saat ini tenaga aangin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang 

menghasilkan listrik dari tenaga angin ini disebut juga aerogenerator. Generator ini 

pada umumnya berbentuk menara. Pada puncak menara dipasang kincir atau 

baling-baling. Baling-baling berputar saat diterpa angin. Panjang baling-baling ada 

yang mencapai 20 meter. Perputaran baling-baling inilah yang menyebabkan 

generator menghasilkan listrik. 

a. Air 

Air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 

Aliran ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang sangat deras 
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merupakan sumber energi gerak. Energi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan 

listrik. Aliran air yang makin banyak dan deras menghasilkan listrik yang makin 

besar. 

Pada stasiun pembangkit listrik tenaga air, air biasanya dibendung sehingga 

permukaannya menjadi tinggi. Pembangkit listrik tenaga air biasanya dibangun di 

wilayah perbukitan yang sering terjadi hujan. Air yang dibendung, posisinya jauh 

lebih tinggi daripada stasiun pembangkit listriknya. Air yang dibendung ini lalu 

dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin 

yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar menghasilkan energi 

listrik. 

b. Panas Bumi 

Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-

lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini 

menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Di 

beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat dengan permukaan bumi 

sehingga orang memanfaatkan tenaga panas bumi ini. Air yang mengalir ke dalam 

tanah akan kembali ke permukaan sebagai uap air yang memancar air panas ini 

disebut juga geyster. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Air 

dingin dari permukaan dipompa dan dialirkan melalui pipa ke dalam tanah hingga 

ke lapisan batuan panas. Saat sampai di sana, air laangsung mendidih dan berubah 

menjadi uap air panas. Uap panas ini memutar turbin. Turbin kemudian memutar 

generator sehingga listrik dihasilkan. 
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Adapun keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif dan bahan 

bakar fosil adalah: 

1. Sumber energi alternatif 

a. Keuntungan pemanfaatan sumber energi alternatif yaitu : 

(1) Dapat terus digunakan karena tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, 

dan panas bumi yang terus memberikan energinya sepanjang masa dan  

(2) Energi alternatif tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan 

zat-zat buangan ke lingkungan. 

b. Sementara kerugian dalam pemanfaatan energi alternatif, antara lain: 

(1) Dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat memanfaatkan energi alternatif 

misalnya, untuk membuat Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Air perlu 

dibuat bendungan besar lebih dulu. Hal ini tentu membutuhkan biaya besar. 

(2) Dibutuhkan tekhnologi tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi 

bentuk energi yang dapat digunakan. Misalnya, para ahli harus dapat 

membuat alat yang dapaat menembus batuan panas di pusat bumi. Padahal, 

suhu yang tinggi dapat membakar pipa pengebor. 

(3) Tersedianya energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Saat musim kemarau 

panjang, misalnya, volume air di bendungan menyusut. Akibatnya, energi 

listrik yang dihasilkan juga berkurang. 

2. Sumber energi dari bahan bakar fosil 

a. Keuntungan pemanfaatan sumber energi dari bahan bakar fosil, yaitu:  
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(1) Tidak dibutuhkan biaya terlalu besar untuk mendapatkannya. Bahkan 

dibeberapa bagian bumi, batu bara dapat diperoleh hanya dengan mengeruk 

batuan di permukaan bumi 

(2) Penggunaan bahan bakar fosil lebih mudah. Misalnya, bensin tinggal 

dituang ke tangki bensin untuk meenggerakkan motor dan mobil. Minyak 

tanah dapat langsung digunakan untuk menyalakan lampu. 

b. Sementara kerugian dalam pemanfaatan bahan bakar fosil yaitu:  

(1) Lama kelamaan bahan bakar fosil akan habis jika digunakan terus-menerus 

dan juga bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan karena adanya gas 

racun sisa pembakaran, misalnya karbon monoksida. gas-gas buangan ini 

mencemari lingkungan. 

4. Model PBL  

1) Pengertian Model PBL 

Menurut Santyasa dkk. (2020) menyatakan bahwa PBL menekankan belajar 

sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam 

konteks yang sebenarnya. Saputra dkk. (2019) mengemukakan bahwa PBL 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari hal lebih luas yang 

berfokus pada mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan 

bertanggung jawab. Melalui PBL siswa memperoleh pengalaman dalam menangani 

masalah-masalah yang realistis, dan menekanan pada penggunaan komunikasi, 

kerjasama, dan sumber-sumber yang ada untuk merumuskan ide dan 

mengembangkan keterampilan penalaran. 
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Menurut Widiawati dkk., (2018) PBL adalah seperangkat model mengajar 

yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi, dan pengaturan-diri. PBL merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. PBL merupakan pembelajaran 

berdasarkan teori kognitif yang didalamnya termasuk teori belajar konstruktivisme. 

Menurut teori konstruktivisme, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah 

dapat dikembangkan jika peserta didik melakukan sendiri, menemukan, dan 

memindahkan kekomplekan pengetahuan yang ada (Misidawati & Sundari, 2021). 

2) Langkah-langkah Penerapan PBL 

Menurut Palupi dkk. (2020), langkah-langkah dalam melaksanakan PBL ada 

5 fase yaitu (1) mengorientasi siswa pada masalah; (2) mengorganisasi siswa untuk 

meneliti; (3) membantu investigasi mandiri dan berkelompok; (4) mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya; (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. 

Menurut Arends dalam (Suliyati, et. al 2018), menyatakan bahwa sintaks 

pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari lima fase utama. Fase- fase tersebut 

merujuk pada tahapan-tahapan yang praktis yang dapat dilakukan oleh pendidik  

dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PBL,  sebagaimana disajikan 

dalam berikut: 

Tabel 2.1 Sintaks model pembelajaran PBL 

Fase Kegiatan 
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Fase 1. 

Memberikan orientasi tentang 

permasalahan kepada peserta didik 

Guru membahas tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan 

logistik penting, dan memotivasi peserta 

didik untuk terlibat dalam  kegiatan 

mengatasi masalah. 

Fase 2. 

Mengorganis asikan peserta didik 

untuk   meneliti 

Guru membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan  mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar yang terkait dengan 

permasalahannya 

Fase 3. 

Membantu investigasi mandiri dan  

kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

Fase 4. Mengembang kan dan 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil-hasil 

yang sesuai seperti laporan, rekaman 

video, dan model-model, serta membantu 

mereka untuk menyampaikannya kepada 

teman sekelas. 

Sumber: (Arends, 2007) 

 

3) Kelebihan dan Kelemahan PBL 

PBL tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut ini adalah 

kelebihan dari PBL menurut Lindinillah (Suliyati, et. al 2018). 

a) Peserta didik didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah 

dalam situasi nyata dan membangun pengetahuannya sendiri melalui belajar. 

b) Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik pada saat itu. Hal ini 

mengurangi beban peserta didik dengan menghafal atau menyimpan 

informasi. 

c) Meningkatkan kekompakan antar peserta didik serta peserta didik dapat saling 

membantu melalui kerja kelompok. 

d) Peserta didik akan terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik 

dari perpustakaan, internet, wawancara dan observasi sehingga peserta didik 



18 

 

 
 

memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 

e) Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

f) Kesulitan belajar siswa secara individu dapat di atasi melalui kerja kelompok. 

Berikut ini adalah kelemahan dari PBL menurut Lindinillah (Suliyati, et. al 

2018). yaitu: 

a) PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru 

berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran 

yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan 

masalah.  

b) Dalam suatu kelas yang memiki peserta didik yang tingkat keegoisannya tinggi 

akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 

c) PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan 

tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan. 

d) Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja peserta didik 

dalam kelompok secara efektif, artinya  guru harus memiliki kemampuan 

memotivasi peserta didik dengan baik. Idealnya jika menggunakan model. 

5. Metode Brainwriting 

1) Pengertian Metode Brainwriting 

Menurut Fadilah, Amin & Ningsih, (2021) Metode brainwriting adalah 

metode yang mampu membantu peserta didik menciptakan berbagai ide lebih 

banyak, mengurangi konflik antar anggota saat menyampaikan pendapat, 

membantu peserta didik yang memiliki kepercayaan diri rendah, meminimalisir 
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kecemasan dan ketakutan, serta mampu dikolaborasikan dengan Teknik kreativitas 

lainnya. Sedangkan, menurut Arsanti & Subiantoro (2020) metode brainwriting 

merupakan proses bertukar pikiran dengan cara menuliskan pendapat pada kertas 

yang kemudian ditukarkan secara berseri dengan teman dalam kelompok untuk 

ditanggapi, sehingga memberi kesempatan setiap peserta didik untuk 

menyampaikan ide. 

Metode brainwriting menurut Michalko (2004: 315) mengemukakan bahwa 

metode brainwriting merupakan cara curah gagasan yang dilakukan secara tertulis 

dalam satu kelompok untuk memberikan ide atau gagasan berdasarkan tema atau 

masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Michalko (2001: 271) brainwriting adalah 

sebuah teknik yang cara penyampaiannya melalui sebuah tulisan atau tertulis. Brain 

berarti otak, write berarti menulis. Jadi, brainwriting adalah menulis segala sesuatu 

yang terlintas di otak. Teknik brainwriting merupakan teknik untuk mencurahkan 

gagasan tentang suatu pokok permasalahan atau tentang suatu hal secara tertulis 

yang dikembangkan oleh Ilmuwan di Batelle Institute di Frankfurt, Jerman 

(Michalko, 2004). Teknik tersebut merupakan teknik curah gagasan yang dilakukan 

secara tertulis. 

Brahm & Kleiner via Wilson (Nurmayani, 2015: 24) brainwriting adalah 

metode untuk cepat menghasilkan ide-ide dengan meminta peserta untuk 

menuliskan ide-ide mereka di atas kertas dan bertukar ide tertulis daripada 

mengutarakan ide secara lisan seperti yang terjadi pada teknik brainstorming 

tradisional. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Baxter (Budiargo, 2017: 22) 

brainwriting menuntut setiap orang untuk dapat menulis sejumlah gagasan maupun 
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ide pada selembar kertas, baik dalam bentuk kolom maupun baris. Setiap lembar 

kemudian diserahkan kepada anggota lain dalam kelompok dan mereka harus 

mencoba untuk meningkatkan atau mengembangkan semua ide lebih lanjut dengan 

menambahkan baris baru atau kolom. Hal ini dapat diulang beberapa kali sampai 

ide-ide telah habis atau sampai setiap anggota kelompok menambahkan idenya 

untuk anggota lain dalam kelompok. Dengan demikian, kita telah memulai berpikir 

proses. Rangkaian proses berpikir ini akan membangkitkan kemampuan intelektual 

yang dimiliki seseorang. Jadi, proses berpikir dilakukan secara berkesinambungan 

sehingga rangkaian proses ini dapat menghasilkan ide-ide yang lebih menarik 

daripada ide awalnya. 

2) Tujuan Metode Brainwriting 

Paulus dan Nijstad (Azizah, 2015: 13) menjelaskan brainwriting dilakukan 

untuk menghasilkan gagasan yang beranekaragam tentang suatu hal atau topik 

pembicaraan. metode ini merupakan rangkaian proses berpikir yang akan 

menghasilkan ide-ide atau gagasan yang lebih menarik daripada ide atau gagasan 

yang dihasilkan oleh seorang siswa. Ide-ide atau gagasan yang beraneka ragam 

tersebut apabila diolah dengan cermat akan menghasilkan ide atau gagasan yang 

tidak terpikirkan sebelumnya. Metode brainwriting akan melatih sikap kritis setiap 

siswa untuk menemukan banyak ide atau gagasan. Metode ini dirancang untuk 

mendorong semua anggota kelompok untuk terlibat dengan ide-ide satu sama lain. 

(Michalko 2004: 271). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan tujuan dari metode 

brainwriting adalah menghasilkan ide-ide atau gagasan yang lebih menarik 
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daripada ide atau gagasan yang dihasilkan oleh seorang siswa. Selain itu, metode 

ini dirancang untuk mendorong semua anggota kelompok untuk terlibat dengan ide-

ide satu sama lain. Teknik ini dapat meningkatkan produksi ide. 

3) Langkah-langkah Metode Brainwriting 

Adapun langkah-langkah Motode Brainwriting menurut Asih (2016) yaitu: 

(1) Siswa dan guru mendiskusikan tema tulisan yang akan dituliskan. 

(2) Siswa diberi kesempatan untuk melakukan proses prapenulisan secara 

individuatau kelompok, baik di kelas (indoor) maupun di luar  

kelas (outdoor). Jika berkelompok, hal-hal yang dibicarakan (diskusi) dan 

berbagai saran gagasan teman harus dituangkan dalam kartu/lembar  

gagasan (boleh secara garis besar). Temuan siswa dalam kegiatan 

prapenulisan dituangkan dalam lembar/kartu gagasan. 

(3) Siswa diberi kesempatan untuk menulis secara mandiri (sendiri-sendiri). 

(4) Setelah selesai menulis draft. tulisan siswa ditukarkan dengan siswa lain,  

berpasangan/acak, masing-masing siswa melakukan tahap pasca-menulis 

(editing and revising). Para siswa melakukan brain writing dalam 

menyunting tulisan teman lainnya. 

(5) Siswa diminta memberikan saran, komentar, gagasan dan semacamnya 

atastulisanteman yang dibacanya secara tertulis dalam lembar/kartu 

gagasan. 

(6) Setelah tulisan dikembalikan beserta kartu gagasan, para siswa  

memperbaiki tulisannya kembali. 

(7) Beberapa siswa diminta menyajikan tulisannya secara lisan. 

(8) Guru dan siswa lain merefleksi (menanggapi dan evaluasi) tulisan teman  

yang disajikan. 

(9) Tulisan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru. 
 

4) Kelebihan Metode Brainwriting 

Penggunaan metode brainwriting dalam kegiatan pembelajaran memiliki 

kelebihan. Adapun kelebihan menggunakan metode brainwriting menurut Wilson 

(Nurmayani, 2015: 25) sebagai berikut.  

Pertama, Dapat menghasilkan ide-ide lebih banyak dibandingkan dengan curah 

pendapat kelompok tradisional. Kedua, Mengurangi kemungkinan konflik antar 

anggota dalam kelompok perdebatan.  Ketiga, Membantu anggota-anggota yang 
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pendiam dan kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya secara lisan 

dalam sebuah kelompok curah pendapat. Keempat, Mengurangi kemungkinan 

ketakutan apabila pendapatnya tidak diterima anggota lain. Kelima, Mengurangi 

kecemasan ketika seseorang bekerja dalam budaya (atau dengan kelompok 

multibudaya), peserta mungkin malu untuk mengungkapkan ide-idenya karena 

tidak terbiasa melakukan curah pendapat secara tatap muka.  

5) Kelemahan Metode Brainwriting 

Pertama, Strategi ini kurang dikenal dibandingkan dengan 

metode brainstorming. 

Kedua, Kurangnya interaksi sosial antar peserta karena setiap peserta 

menuliskan ide-ide mereka tanpa berbicara dengan peserta lain. 

Ketiga, Peserta mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya 

mengekspresikan ide-ide mereka secara tertulis. 

Keempat, Tulisan tangan bisa menjadi sedikit sulit untuk menguraikan dan 

menginterpretasikan hasil dari menuliskan ide maupun gagasan. 

6) Petunjuk Dasar Penggunaan Metode Brainwriting 

Mendiskusikan persoalan menulis masalah di tempat yang bisa dilihat seluruh 

kelompok. Kemudian membagikan kartu-kartu kepada anggota kelompok dan 

menuliskan ide pada kartu, anggota kelompok menulis tanpa suara.Langkah 

selanjutnya anggota kelompok memberikan kartu kepada anggota kelompok lain 

pada satu kelompok tersebut. 

6. Hakikat Pemecahan Masalah 
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Polya (Diansyah, 2018) Pemecahan masalah adalah suatu cara mencari jalan 

keluar dari suatu kesulitan demi mencapai tujuan yang sulit untuk dicapai 

memecahkan suatu masalah merupakan aktivitas dasar bagi manusia karena 

sebagian besar kehidupan kita adalah berhadapan dengan masalah-masalah. Suatu 

masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan 

untuk menyelesaikannya. Jika suatu soal diberikan kepada seorang anak dan anak 

tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya yang benar, maka soal 

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah memberikan pengalaman langsung 

terhadap siswa sehingga dapat menambah kemampuan siswa dalam mengontruksi, 

memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari siswa. Berdasarkan hal 

tersebut, apabila dalam proses pembelajaran IPA, siswa dibiasakan 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi maka kemampuan pemecahan 

masalah IPA siswa menjadi lebih baik. Sumiantari, Suardana & Selamet (2019) 

Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi prosedural urutan 

tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang pemula(novice) 

memecahkan masalah. Pemecahaan masalah adalah aplikasi dari konsep dan 

keterampilan. Dalam pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi 

konsep dan keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi berbeda. Pemecahan 

masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari 

sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru. 

Untuk menyelesaikan masalah orang harus menguasai hal-hal yang telah dipelajari 
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sebelumnya dan kemungkinan menggunakannya dalam situasi baru. Karena itu, 

masalah yang disajikan kepada siswa harus sesuai dengan kemampuan dan 

kesiapannya serta proses penyelesaiannya tidak dapat dengan prosedur rutin. Proses 

pemecahan masalah tersebut dilakukan oleh siswa, ketika siswa dihadapkan pada 

persoalan yang mereka temukan sendiri atau masalah yang sengaja diberikan dalam 

proses pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah melatih siswa menemukan 

sendiri berbagai konsep secara holistik, bermakna, otentik serta aplikatif. 

(Hariawan, 2014). 

Pemecahan masalah akan memberikan pengalaman baru bagi peserta didik 

dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Apabila sering 

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh pendidik maka peserta didik akan 

terbiasa mencari dan menemukan solusi yang cepat dan tepat, karena pada 

kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari masalah, yang bisa terjadi dari 

berbagai kondisi apapun. Tujuan pemecahan masalah diberikan kepada peserta 

didik terutama di sekolah dasar untuk memikirkan cara menyelesaikan suatu 

permasalahan. Kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki oleh peserta didik 

untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh pendidik. (Tifanni, A. N. 

2018) 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian Fathrin Oktariana (2013) relevan dengan penelitian ini karena 

sama-sama menggunakan metode brainwriting. Perbedaanya adalah penelitian 

Fathrin Oktariana Chan metode brainwriting digunakan dalam kemampuan 
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menulis karangan, sedangkan penelitian ini metode brainwriting digunakan dalam 

pemecahan masalah IPA 

Penelitian kedua yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 

Ayu Arta Diansyah (2018) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Model PBL 

Terhadap Peningkatan Keterampilan Pemecahan Masalah Mata Pelajaran IPA 

Siswa Kelas IV SDN Babatan 1/456 Surabaya”. Dari penelitian yang sudah 

dilakukan terbukti bahwa penerapan model Problem Based Learning memiliki 

pengaruh terhadapat peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas IV 

SDN Babatan 1 Surabaya 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama 

merupakan penelitian Eksperimen. Selain itu, yang diuji sama- sama Pemecahan 

masalah IPA. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Kurnia Ayu Arta 

Diansyah menggunakan Model PBL, sedangkan penelitian ini menggunakan 

metode brainwriting. 

C. Kerangka Pikir 

Guru merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan, yang 

berperan penting dalam pembentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran yang 

dilaksanakannya. Guru sudah seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam 

menciptakan pembelajaran dikelasnya, yang mana pembelajaran tersebut 

diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal dan 

meningkatkan hasil belajarnya. Guru perlu menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat dalam menyampaikan materi untuk mewujudkannya. Metode tersebut 
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harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai.  

Penggunaan metode brainwriting merupakan salah satu cara efektif untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Metode brainwriting merupakan cara curah 

gagasan yang dilakukan secara tertulis meminta bantuan dalam suatu kelompok 

untuk memberikan ide atau gagasan berdasarkan tema atau masalah tertentu. 

Metode ini merupakan rangkaian proses berpikir yang akan menghasilkan 

ide-ide atau gagasan yang lebih menarik daripada ide atau gagasan yang dihasilkan 

oleh seorang siswa. Ide-ide dari teman satu kelompok ini diharapkan dapat 

memberikan siswa ide atau gagasan baru. Ide atau gagasan baru ini diharapkan 

dapat memacu siswa dalam pemecahan masalah IPA. 

Dalam Penelitian ini, Tes diberikan kepada peserta didik di awal sebelum 

siswa mendapat perlakuan (pretest) dan di akhir setelah siswa mendapat perlakuan 

(posttest) berupa pembelajaran menggunakan metode brainwriting. Bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran kemampuan awal siswa dan kemampuan setelah 

mendapat pembelajaran (treatment) sehingga mengetahui kesimpulan dari 

penelitian yang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Secara sederhana kerangka penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai 

berikut: 



27 

 

 
 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan penjabaran kerangka berfikir tersebut peneliti 

dapat memunculkan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian 

 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

 

Pretest 

Menggunakan model PBL berbantuan metode Brainwriting 

terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA 

Kondisi Akhir 

Melalu model PBL berbantuan metode brainwriting ini mampu 

meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan dalam proses pembelajaran IPA 

Peserta Didik  

Kemampuan pemecahan 

masalah yang masih rendah 

 

Pendidik 

Gaya mengajar pendidik yang 

hanya menghafal konsep tanpa 

disertai pemahaman 

Tindakan/Solusi 

Kondisi Pembelajaran IPA saat ini 

Masalah 

Posttes 
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a. Terdapat pengaruh terhadap kemampuan pemahaman pemecahan 

masalah pada materi IPA kelas IV yang diberi model pembelajaran 

Problem Based Learned (PBL) berbantuan Metode Brainwriting. 

b. Terdapat pengaruh pada minat belajar IPA siswa kelas IV yang diberi 

model pembelajaran pembelajaran Problem Based Learned (PBL) 

berbantuan Metode Brainwriting. 

2. Hipotesis statistik 

 

a. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

 H0 : 1 ≤ 2 

Ha : 1 > 2 

 
Keterangan : 

 

 Ha: rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada 

 materi IPA kelas IV  model pembelajaran Problem based learned 

 (PBL) berbantuan metode Brainwriting. 

2     : rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA kelas IV  model pembelajaran Problem based learned 

(PBL) berbantuan metode Brainwriting. 

Ha      : terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA kelas IV  model pembelajaran Problem based learned 

(PBL) berbantuan metode Brainwriting. 

Ha      : terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA kelas IV  model pembelajaran Problem based learned 

(PBL) berbantuan metode Brainwriting. 
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b. Minat belajar siswa  

H0 : 1 ≤ 2 

Ha : 1 > 2 

Keterangan : 

 

1 : rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA kelas IV  model pembelajaran Problem based learned 

(PBL) berbantuan metode Brainwriting. 

2 : rata-rata peningkatan minat belajar siswa dengan model 

pembelajaran Problem based learned (PBL) berbantuan metode 

Brainwriting. 

Maksud dari hipotesis diatas, yaitu : 

 

H0     : tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA kelas IV  model pembelajaran Problem based learned 

(PBL) berbantuan metode Brainwriting. 

Ha : terdapat perbedaan minat belajar siswa yang diberi model 

Problem based learned (PBL) berbantuan metode Brainwriting. 

Maksud dari hipotesis diatas, yaitu : 

H0   : tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan kemampuan 

pemecahan masalah pada materi IPA kelas IV  model pembelajaran 

Problem based learned (PBL) berbantuan metode Brainwriting. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen. Penelitian eksperimen 

adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, Sugiyono (2019). 

Jenis penelitian ini yaitu Quasi experimental design, bentuk desain eksperimen ini 

merupakan pengembangan dari True eksperimental designs, Sugiyono (2019). 

Dalam hal ini menggunakan metode penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan metode brainwriting terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada materi IPA.  

B. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan rancangan Nonequivalent Control Group 

Design yang termasuk dari Quasi Experimental Design. Design ini terdapat dua 

kelas yang dibandingkan dari kelas menggunakan metode brainwriting dan kelas 

yang tidak menggunkan model PBL berbantuan metode brainwriting. Untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diukur melalui pretest dan posttest. Prestest diberikan 

saat awal sebelum pembelajaran berlangsung, sedangkan posttest diberikan saat 

akhir setelah proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik pada kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan dengan 

menerapkan model PBL berbantuan metode brainwriting, sedangkan kelas kontrol 

menggunakan metode multimetode. 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

E O1 Xe O2 

K O3 Xk O4 

 
 

Keterangan: 

 

E : kelompok eksperimen dipilih secara acak  

K : kelompok kontrol yang dipilih secara acak 

Xe : perlakuan peneliti dengan menggunakan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) berbantuan konsep gamifikasi 

Xk : perlakuan peneliti dengan menggunakan model

 pembelajaran konvensional 

O1 : pretest (tes awal) kelompok eksperimen  

O3 : pretest (tes awal) kelompok kontrol 

O2 : posttest (tes akhir) kelompok eksperimen 

 O4 : posttest (tes akhir) kelompok kontrol 

Sebelum proses pembelajaran, peserta didik akan diberikan pretest (tes awal) 

terlebih dahulu. Setelah proses pembelajaran, peserta didik akan diberikan posttest 

(tes akhir) untuk mengetahui perubahan terhadap peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis dan minat belajar peserta didik 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi Penelitian 

Pada pelaksaan penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa 

kelas IV di UPT SPF SD Inpres Minasa Upa pada tahun ajaran 2022-2023. Jumlah 

populasi siswa yaitu 55 siswa terdiri dari dua kelas. Jumlah kelas IV-A 23 siswa, 

sedangkan jumlah kelas IV-B 22 siswa. 
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b. Sampel Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini, yang dijadikan sampel yaitu siswa kelas IV 

UPT SPF SD Inpres Minasa Upa. Dengan menggunakan teknik non probability, 

sampling jenuh. Dari dua kelas IV tersebut, kelas IV-A yang menjadi kelas 

eksperimen, sedangkan kelas IV-B menjadi kelas kontrol. 

D. Definisi Operasional Variabel  

Penelitian ini terdapat dua variabel yang diamati, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan Model PBL 

berbantuan dengan metode brainwriting, sedangkan variabel terikat adalah 

Pemecahan masalah siswa sebagai variabel terikat (independen). Untuk 

menghindari terjadinya salah penafsiran mengenai variabel dalam penelitian ini, 

maka peneliti memperjelas defenisi operasional variabel yang dimaksud, yaitu : 

1. Model PBL adalah model pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang 

cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

2. Metode brainwriting adalah teknik untuk mencurahkan gagasan tentang suatu 

pokok permasalahan atau mengungkapkan ide tentang suatu hal secara tertulis. 

3. Pemecahan masalah adalah suatu cara mencari jalan keluar dari suatu kesulitan 

demi mencapai tujuan yang sulit untuk dicapai memecahkan suatu masalah 

merupakan aktivitas dasar bagi manusia karena sebagian besar kehidupan kita 

adalah berhadapan dengan masalah-masalah. 
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E. Prosedur Penelitian 

Secara ringkas tahap –tahap yang dilakukan dalam penelitian ini: 

1. Tahap pra eksperimen 

Sebelum melakukan perlakuakan (eksperimen), kedua kelas (kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol) diberikan pre-test atau tes awal, dengan 

maksud untuk mengetahui keadaan kedua kelas tersebut sebelum diberikan 

perlakuan. Apabila setelah dilakukan tes awal, perbedaan yang dimiliki oleh 

kedua kelas ini tidak berbeda jauh, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, 

yaitu pemberian perlakuan (eksperimen). 

2. Tahap perlakuan (eksperimen) 

Pada tahap ini, pemberian perlakuan (treatment) pada kelas eksperimen sesuai 

dengan perlakuan yang telah direncanakan sebelumnya, sedangkan kelas 

kontrol tidak diberikan perlakuan. 

3. Tahap pasca eksperimen 

Pada tahap ini, peneliti mengadakan tes kembali, yaitu tes akhir. Tes akhir ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian perlakuan 

(treatment) terhadap kelas eksperimen. Tes akhir ini diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kontrol. Hasil tes akhir akan dibandingkan dengan hasil yang 

didapat pada waktu awal (pre-test). 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan 

instrumen penelitian dalam mencari atau mengumpulkan data dan informasi yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Instrumen berarti alat yang digunakan untuk 
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memperoleh data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengukur hasil keterlaksanaan metode 

brainwriting dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dan aktivitas 

peserta didik. 

2. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Untuk instrumen tes digunakan untuk mengukur hasil pemecahan masalah, 

pada aspek kognitif yang diberikan kepada peserta didik. Butir soal yang 

dikembangkan berbentuk uraian dengan jumlah soal sebanyak 10 soal. Tes disusun 

mengacu pada memahami dan menganalisis. Harapannya peserta didik mampu 

menjawab yang tidak hanya menghafal tetapi juga hasil pengalamannya dan 

kejadian yang ada dilingkungan sekitarnya.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi, dan dokumentasi. 

1. Tes 

Penggunaan tes berguna untuk menilai hasil kemampuan pemecahan masalah 

perlu menggunakan tes sebagai alat ukur kemampuan peserta didik. Penerapan tes 

dalam pembelajaran dilakukan dengan dua tahapan, yaitu pretest dan posttest. 
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2. Observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung apakah sudah sesuai atau belum serta mengamati aktivitas 

siswa selama diberi perlakuan 

3. Dokumentasi 

Peneliti melaksanakan metode dokumentasi dengan cara menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan 

sebagainya. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Untuk melihat apakah sampel yang digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas21. Jika data 

tidak terdistribusi secara normal, itu akan dilanjutkan dengan statistik non 

parametik. Tes normal yang digunakan peneliti adalah tes Liliefors, dengan 

langkah-langkah berikut: 

1) Hipotesis 

 

H0 : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

 

Ha : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

 

2) Taraf signifikansi (α) = 0,05 

3) Statistik uji 

 

𝐿 = 𝑚𝑎𝑥|𝐹(𝑧i) − 𝑆(𝑧i)| 

 

𝑧    (Xi−X̅) 

i= 𝑠 
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Dengan : 

 

𝐹(𝑧i) : 𝑝(𝑧  𝑧i); 𝑍  𝑁(0,1) 

𝑆(𝑧i) : proporsi cacah 𝑧  𝑧i terhadap 

seluruh cacah 𝑧i Xi : skor responden 

4) Daerah kritik (dk) = { L | L > L a;n } ; n adalah ukuran sampel 

 

5) Keputusan uji 

 

H0 ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritik. 

 

6) Kesimpulan 

a) sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 

diterima. 

 

b) sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

jika H0 ditolak. 

 

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan melalui pengujian terhadap hasil pretest dan 

posttest pada kemampuan pemecahan masalah ranah kognitif dari kedua kelas, uji 

homogenitas bertujuan untuk menentukan apakah populasinya termasuk populasi 

yang homogen atau tidak. 

Adapun rumus yang digunakan dalam menguji homogenitas adalah sebagai 

berikut:  

 

 

Langkah pengujian homogenitas adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun hipotesis 
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(Tidak terdapat perbedaan varian 1 dengan varian 2 artinya data homogen) 

 

(Terdapat perbedaan varian 1 dengan varian 2 artinya data tidak homogen) 

2) Menghitung nilai F dengan rumus diatas. 

3) Menetapkan taraf signifikansi (α) 

 

4) Melihat F tabel dengan rumus : 

F tabel = F 
1

2
α  (dk varians terbesar – 1, dk varians terkecil – 1) 

5) Kriteria pengujian: 

Apabila F hitung ˃ F tabel maka H0 ditolak artinya data tidak homogen 

Apabila F hitung ≤ F tabel maka H0 diterima artinya data homogen 

6) Membandingkan F hitung dengan F tabel. 

3. Uji t 

Perhitungan uji t-test dalam penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh 

dalam pemberian perlakuan berupa metode brainwriting terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada materi IPA kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa, 

dan tidak pemberian perlakuan terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA pada 

kelas kontrol. Untuk mengetahui pengaruh metode tersebut peneliti melakukan 

pengujian dengan statistik parametrik yaitu rumus uji Independen Samples T Test. 

Uji t dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan dengan menggunakan metode tersebut. Kelas eksperimen diberikan 

perlakuan berupa metode brainwriting sedangkan pada kelas kontrol tidak 

diberikan perlakuan. Hipotesis dapat diterima jika nilai thitung > ttabel atau nilai 

signifikansi < 0.05, maka terdapat pengaruh signifikan antara metode brainwriting 

terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA. 

Adapun rumus uji independent sample t-test ( Uji-t) : 
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Xi : adalah rata-rata skor / nilai 

n1 : adalah jumlah responden  

s12 : adalah variance skor 

 

4. Uji Hipotesis 

 

Setelah menguji data populasi menggunakan normalitas dan 

homogenitas, maka pengujian hipotesis menggunakan uji-t pada taraf α = 

0,05. Untuk menguji dua rata-rata, sehingga menggunakan formulasi uji-t. 

Menurut uji hipotesis Walpolpel sebagai berikut: 

1) H0 : 1  2 (Tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan hasil 

belajar antara siswa yang diajarkan menggunakan model Brainwriting 

dan siswa yang diajar dengan menggunakan model kooperatif pada 

materi bunyi kelas IV SDN Minasa Upa)   

2) Ha : 1 ≠ 2 (Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran Brainwriting dan 

siswa yang diajar menggunakan model kooperatif pada materi bunyi 

kelas IV SDN Minasa Upa). 

 

Untuk menguji hipotesis di atas, penulis dalam penelitian ini menggunakan rumus 

t-test pooled varian 

 

 

 



39 

 

 
 

1 

2 

Keterangan : 

 

𝑥 1 = rata-rata nilai kelas eksperimen 

 

𝑥 2 = rata-rata nilai kelas kontrol 

 

𝑆2 = varians kelas eksperimen 

 
𝑆2 = varians kelas kontrol 

 

𝑛1 = banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

 

𝑛2 = banyaknya peserta didik kelas 

kontrol Hipotesis uji : 

H0 : 1  2 

 

Ha : 1 > 2 

 
Kriteria pengujian adalah : jika |𝑇ℎi𝑡𝑢𝑛g| ≤ 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka h0 diterima. 

5. Gain Ternormalisasi (N-Gain) 

 

Gain adalah perbedaan antara skor pretest dan skor posttest. Uji gain 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atau penguasaan konsep 

siswa setelah belajar. Untuk menghindari hasil kesimpulan normal penulis, karena 

nilai pretest dari dua kelompok penelitian sudah berbeda, uji mormalisasi gain yang 

dinormalisasi (N-gain) dapat dihitung menggunakan persamaan hake. 
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Dijelaskan bahwa gain yang dinormalisasi (N-Gain) adalah g, skor maksimum 

(ideal) adalah hasil dari uji coba awal dan akhir. N-gain dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Interpretasi N-gain 

Besarnya N-gain Interpretasi 

<g> ≥ 0.7 Tinggi 

0.7 > <g> ≥ 0.3 Sedang 

<g> < 0.3 Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

Gambaran secara umum pada penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV 

di UPT SPF SD Inpres Minasa Upa pada tahun ajaran 2022/2023. Penelitian dengan 

judul “Pengaruh penggunaan model PBL berbantuan metode brainwriting dan 

kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA kelas IV UPT SPF SD Inpres 

Minasa Upa” Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis 

penelitian Quasi experimental dalam bentuk nonequivalent control group design 

yaitu desain penelitian yang menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dengan variabel model PBL berbantuan metode brainwriting dan kemampuan 

pemecahan masalah pada materi IPA kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa 

dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan model PBL berbantuan metode 

brainwriting dan kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA. Analisis data 

penelitian menggunkan teknik statistik deskriptif pretest dan posttest kemudian 

dengan uji analisis deskriptif dan analisis statistik infrensial.  

Proses pembelajaran dengan mengimplementasikan model PBL berbantuan 

metode brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA 

kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa. Secara keseluruhan data kelas 

eksperimen dan kelas kontrol telah diperoleh dari pertemuan yang telah berjalan 

dengan baik. Sampel yang digunakan adalah kelas IVA dan IVB . Langkah awal 

yang dilakukan pada kelas kontrol adalah diberikan pre-test yang di mana dilakukan 

untuk mengukur sejauh mana kemampuan dasar siswa mengenai pelajaran Ilmu 
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Pengertahuan Alam. Setelah itu diberikan post-test. Kemudian pada kelas 

eksperimen, langkah awal yang dilakukan adalah diberikan pre-test yang dimana 

dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dasar siswa mengenai 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, selanjutnya diberikan perlakuan dengan 

menggunakan Model PBL Berbantuan Metode Brainwriting pada saat 

pembelajaran setelah itu diberikan post- test untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan hasil belajar siswa setelah melalui proses pembelajaran dengan 

menggunakan Model PBL Berbantuan Metode BrainwritingHasil analisis tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Analisis Deskriptif Pretes dan Posttes 

a. Hasil Analisis Deskriptif Kelas Eksperimen 

Rekapitulasi nilai rata-rata pre-test, post-test, gain, dan N-gain hasil belajar 

untuk kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 secara lengkap dapat dilihat pada 

tabel 4.1 

Tabel 4.1 Nilai Rata-Rata Pre-Test, Post-Test, Gain, danN-Gain Hasil Belajar 

Kelas Pre- 
test 

Post- 
Test 

Gain N- 
Gain 

Eksperimen 1 21,13 76,39 59,14 0,694 

Eksperimen 2 20,45 73,38 55,24 0,693 

 

Tabel 4.1 memperlihatkan nilai rata-rata pre-test hasil belajar siswa 

sebelum dilaksanakan pembelajaran oleh peneliti pada kelas eksperimen  sebesar 

14,48 tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata pre-test pada kelas kontrol yaitu 

21,13. Nilai rata-rata post-test hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 1 lebih 

tinggi daripada hasil belajar siswa yang belajar dengan pembelajaran Brainwriting 

pada kelas kontrol. Siswa yang belajar dengan pembelajaran kooperatif memiliki 
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nilai rata-rata 76,39 sementara siswa yang belajar dengan pembelajaran 

Brainwriting  memiliki nilai rata-rata 73,38. 

Nilai rata-rata gain hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 1 sebesar 59.14 

lebih tinggi dari pada nilai rata-rata gain pada kelas eksperimen 2 yaitu sebesar 

55.24. Begitu pula nilai N-gain hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 1 sebesar 

0,693 sebanding dengan nilai N-gain hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 2 

yaitu sebesar 0,694. Nilai N-gain hasil belajar siswa untuk kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 berada dalam kategori sedang karena berada pada kisaran 0,30 – 0,70. 

Rekapitulasi   nilai hasil belajar pre-test dan post-test pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2.2. 

Perbandingan rata-rata nilai pre-test, post-test, gain dan N-gain hasil belajar 

siswa antara kelas kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 ditampilkan pada 

gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 4.1 Perbandingan Nilai Rata-Rata Pre-te t, Post-test, Gain, 

Tes Hasil Belajar 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pengujian perbandingan penerapan model 

pembelajaran Brainwriting pada kelas eksperimen 1 dengan memperoleh nilai rata-

rata sebesar 14,85, 73,99 dan 59,14. Dan model pembelajaran kooperatif pada kelas 

kontrol  terhadap hasil belajar siswa dilakukan dengan membandingkan nilai pre-
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test, post-test, gainuji diperoleh nilai rata-rata sebesar 21,13, 76,38 dan 55,24. 

b. Hasil Analisis Deskriptif Kelas Kontrol 

Berikut ini di kemukakan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh 

siswa berdasarkan hasil pada nilai skor pretest dan postest dalam bentuk nilai 

maksimum, nilai minimum, mean, modus, median dan standar deviasi disajikan 

pada table 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Kelas Kontrol Kemampuan Pemecahan Masalah 

Statistik Deskriptif Pretest Posttest 

Jumlah Siswa  22 22 

Skor Maksimal 90 100 

Skor Minimal 60 70 

Skor rata-rata 75,87 78,39 

Standar deviasi 8.482 7.924 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

pada nilai pre-test Siswa kelas IV-B UPT SPF SD Inpres Minasa Upa adalah 

75.87. Sedangkan, nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada nilai post-test 

Siswa kelas IV-B (kontrol) UPT SPF SD Inpres Minasa Upa adalah 78,39. 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA siswa tanpa penerapan 

model PBL berbantuan metode brainwriting pada kelas IV UPT SPF SD 

Inpres Minasa Upa. 

 

 

 

Tabel 4.3 Kriteria Penilaian Kelas Kontrol 



45 

 

 
 

 

Hasil perolehan nilai dari 22 siswa yang merupakan kelas kontrol yang 

menjadi sampel penelitian, data yang diperoleh kemudian dikelompokkan 

agar mendapatkan gambaran mengenai karakteristik data siswa kelas IV UPT 

SPF SD Inpres Minasa Upa. 

 

2. Hasil Analisis Statistik  

a. Uji Normalitas 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi didistribusi normal atau tidak. 

Persyaratan dalam analisis statistik parametrik telah disebutkan 

sebelumnya yaitu terpenuhinya asumsi kenormalan terhadap distribusi data 

yang akan dianalisis. Oleh karena itu, data hasil belajar siswa perlu diuji 

normalitasnya guna mengetahui distribusi atau sebaran data hasil belajar 

siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Hasil uji normalitas data 

hasil belajar siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

 

Nilai 
Frekuensi 

(Pre-test) 

Frekuensi 

(Post-test) 
Kategori 

81 – 100  4 9 Sangat Tinggi 

61 – 80 17 13 Tinggi  

41 – 60  1 0 Sedang 

21 – 40 0 0 Rendah 

0 – 20 0 0 Sangat Rendah 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar 

 

No. 

Perhitungan 

Hasil 
Belajar 

Sig*  

Keterangan 
Eksperimen Kontrol 

1. Pre-test 0,805 0,594 Normal 

2. Post-test 0,016 0,023 Normal 

3. Gain 0,041 0,806 Normal 

4. N-gain 0,018 0,764 Normal 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa uji normalitas nilaipre-test, post-test, 

gain dan N-gain pada materi tekanan kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 di peroleh signifikansi > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilaipre- test, post-test, gain dan N-gain hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 berdistribusi normal. 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis terdapat tidaknya perbedaan hasil belajar kognitif siswa 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada materi tekanan 

menggunakan uji statistik parametrik (uji t dengan α = 0,05) yaitu 

Independent-Samples T Test dengan kriteria pengujian apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sedangkan jika 

signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.Hasil uji beda data pre-

test, post-test, gain dan N-gain hasil belajar pada materi zat dan wujudnya 

kedua kelas dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Beda Hasil Belajar pada Kelas Eksperimen 

1 dan Kelas Eksperimen 2 

No. 
Perhitungan 

Hasil Belajar 
Sig* Keterangan 

1. Pre-test 0,031 Berbeda secara signifikan 

2. Post-test 0,284 Tidak berbeda secara signifikan 

3. Gain 0,214 Tidak berbeda secara signifikan 

4. N-gain 0,903 Tidak berbeda secara signifikan 

5. Paired Sampel T   



47 

 

 
 

 Test 

a. Kelas 

Eksperimen 1 

b. Kelas 

Eksperimen 2 

 

0,000 
Ada perbedaan signifikan 

 0,000 
Ada perbedaan signifikan 

*level Signifikansi 0,05 

 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa hasil uji beda nilai pre-test hasil belajar 

siswa antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh Asymp. 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,031, karena Asymp. Sig.(2-tailed)> 0,05 maka Ha 

diterima dan Hoditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan nilai pre-test hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sebelum pembelajaran. 

Hasil uji beda nilai post-test hasil belajar siswa antara kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,284, 

karena Asymp. Sig.(2-tailed)< 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai post-test hasil belajar 

siswa antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 setelah pembelajaran. 

Hasil uji beda gain (selisih pret-test hasil belajar dan pos-test hasil 

belajar) antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh Asymp. 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,214, karena Asymp. Sig. (2-tailed)< 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak sehingga diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada selisih pre-test hasil belajar dan post-test hasil 

belajar antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

Hasil uji beda N-gain hasil belajar siswa antara kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 diperoleh Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,903, karena 
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Asymp. Sig.(2-tailed)< 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

juga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar 

yang signifikan antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran 

Brainwriting siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif.  

Hasil uji Paired Sampel T Test pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 diperoleh nilai Sig. 0,000 yang berarti < 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa antara pre-test dan post-test yang diuji baik pada kelas 

eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2, ternyata memiliki perbedaan yang 

signifikan, yang berarti adanya keberhasilan peningkatan hasil belajar IPA 

Kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa menggunakan penerapan model 

pembelajaran Brainwriting  maupun dengan model pembelajaran kooperatif.  

B. Pembahasan 

Pengaruh Penggunaan Metode Brainwriting terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah dari populasi yang berdistribusi normal 

dan H a ditolak yaitu kemampuan pemecahan masalah pretest tidak berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Tabel 7 Hasil Uji Normalitas 

posttest Berdasarkan 7 Tabel dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil yang diperoleh dari 

nilai signifikansi kelas eksperimen sebesar sedangkan untuk kelas kontrol 

sebesar 0,063. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih besar dari taraf signifikansi 

0,05. Jadi, bisa disimpulkan bahwa H0 diterima yaitu data dari kemampuan 

pemecahan masalah pretest yang didapatkan dari populasi yang 
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berdistribusi normal dan Ha ditolak yaitu kemampuan pemecahan masalah 

pretest tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Uji Homogenitas Uji homogenitas dilakukan melalui pengujian 

terhadap hasil pretest dan posttest pada kemampuan pemecahan masalah 

ranah kognitif dari kedua kelas, uji homogenitas bertujuan untuk 

menentukan apakah populasinya termasuk populasi yang homogen atau 

tidak. Uji homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, pada saat 

kondisi awal pada skor pretest. Adapun hasil dari analisis uji homogenitas 

sebagai berikut : Tabel 8 Hasil Uji Homogenitas pretest besar dari taraf 

signifikansi yaitu Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa H0 diterima 

yaitu varian populasi yang dimiliki termasuk varian yang homogen dan Ha 

ditolak yaitu varian populasi datanya memiliki varian yang tidak sama. Uji 

t Perhitungan uji t-test dalam penelitian ini untuk mengetahui adakah 

pengaruh dalam pemberian perlakuan berupa metode brainwriting terhadap 

kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA kelas IV SDN Minasa 

Upa, dan tidak pemberian perlakuan terhadap kemampuan pemecahan 

masalah IPA pada kelas kontrol.  

Untuk mengetahui pengaruh metode tersebut peneliti melakukan 

pengujian dengan statistik parametrik yaitu rumus uji Independen Samples 

T Test. Uji t dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak 

diberikan perlakuan dengan menggunakan metode tersebut. Kelas 

eksperimen diberikan perlakuan berupa metode brainwriting sedangkan 

pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Hipotesis dapat diterima jika 



50 

 

 
 

nilai t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0.05, maka terdapat pengaruh 

signifikan antara metode brainwriting terhadap kemampuan pemecahan 

masalah pada materi IPA. Perhitungan menggunakan SPSS 22 dapat 

diketahui dari tabel sebagai berikut: Tabel 9 Hasil Uji-t dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0.090, dari hasil tersebut maka nilai 

signifikansi dari kedua kelompok pada kondisi awal lebih besar dari taraf 

signifikansi yaitu Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa H 0 diterima 

yaitu varian populasi yang dimiliki termasuk varian yang homogen dan H a 

ditolak yaitu varian populasi datanya memiliki varian yang tidak sama. 

Tabel 9 Hasil Uji Homogenitas posttest Berdasarkan Tabel 9 dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.183, dari hasil tersebut maka 

nilai signifikansi dari kedua kelompok pada kondisi awal lebih Berdasarkan 

tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai thitung > ttabel (2.644 > 1.701) dan taraf 

signifikansi < 0.05 (0.011 < 0.05) yang berarti H0 ditolak. Kesimpulan dari 

data di atas bahwa terdapat perbedaan hasil kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen dengan menggunakan metode brainwriting dan 

kelas kontrol tidak menggunakan metode brainwriting pada proses 

pembelajaran di SDN Minasa Upa. N-Gain Jika perolehan dari data pretest 

dan posttest pada uji-t sudah diketahui, selanjutnya juga untuk mengetahui 

bagaimana atau seberapa besar peningkatan kemampuan siswa terhadap 

hasil kemampuan pemecahan masalah, maka peneliti dapat menggunakan 

rumus gain ternormalisasi (g). Uji N-Gain dilaksanakan untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik 
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dengan menggunakan metode brainwriting yang diterapkan di kelas 

eksperimen karena aktivitas guru dan peserta didik mempengaruhi 931 

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis data pada Tabel 4.6. 

Paired Samples Test diperoleh nilai sig. 0,001. Ternyata nilai sig. 0,001 

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau dengan kata lain nilai 0,05 > 

0,001. Maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya koefisien analisis data 

signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model PBL 

berbantuan metode brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah 

pada materi IPA siswa kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa. Hasil 

penelitian dengan pengaruh model PBL berbantuan metode brainwriting 

terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA meningkat, hal 

ini sejalan dengan Kurnia (2018) yang menyimpulkan bahwa penerapan 

model Problem Based Learning memiliki pengaruh terhadapat peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah siswa kelas IV SDN Babatan 1 Surabaya. 

Karena kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA  

Menurut Sumiantari, Suardana & Selamet (2019). Kemampuan 

pemecahan masalah memberikan pengalaman langsung terhadap siswa 

sehingga dapat menambah kemampuan siswa dalam mengontruksi, 

memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam proses pembelajaran IPA, siswa 

dibiasakan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi maka 

kemampuan pemecahan masalah IPA siswa menjadi lebih baik. 

Pemecahaan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan. Dalam 



52 

 

 
 

pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan 

keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi berbeda. Proses 

pemecahan masalah tersebut dilakukan oleh siswa, ketika siswa dihadapkan 

pada persoalan yang mereka temukan sendiri atau masalah yang sengaja 

diberikan dalam proses pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah 

melatih siswa menemukan sendiri berbagai konsep secara holistik, 

bermakna, otentik serta aplikatif. (Hariawan, 2014).  

Pembelajaran di kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa 

dengan penggunaan model PBL berbantuan metode brainwriting 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA. 

Menurut Saputra dkk. (2019) mengemukakan bahwa PBL memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mempelajari hal lebih luas yang berfokus 

pada mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan 

bertanggung jawab. Melalui PBL siswa memperoleh pengalaman dalam 

menangani masalah-masalah yang realistis, dan menekanan pada 

penggunaan komunikasi, kerjasama, dan sumber-sumber yang ada untuk 

merumuskan ide dan mengembangkan keterampilan penalaran. PBL akan 

memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang sedang dialami. Apabila sering memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh pendidik maka peserta didik akan 

terbiasa mencari dan menemukan solusi yang cepat dan tepat, karena pada 

kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari masalah, yang bisa 

terjadi dari berbagai kondisi apapun. Tujuan pemecahan masalah diberikan 
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kepada peserta didik terutama di sekolah dasar untuk memikirkan cara 

menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Tifanni, A. N. 2018 

kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki oleh peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Maka hal 

tersebut merupakan kesesuaian antara hasil penelitian yang menunjukkan 

pengaruh positif dan hasil kajian teori pada penelitian ini.



 

54 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Pengaruh model PBL berbantuan 

metode brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA 

siswa kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa. Adapun kesimpulan pada 

penelitian yaitu: 

1. Nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen setelah 

pembelajaran lebih rendah daripada kelas kontrol. Siswa yang belajar di kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran Brainwriting memiliki nilai rata-rata 

76,39% sementara siswa yang belajar di kelas kontrol dengan model 

pembelajaran kooperatif memiliki nilai rata-rata 73,38%. Analisis hipotesis 

pada post-test, gain dan N-gain hasil belajar kognitif siswa menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajar dengan model 

Brainwriting di kelas eksperimen dan siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif di kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat berdasarkan α = 

0,05 lebih besar dari nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,284% untuk Post-test hasil 

belajar kognitif siswa, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Hasil analisis data diperoleh nilai sig. 0,001. Ternyata nilai sig. 0,001 lebih 

kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau dengan kata lain nilai 0,05 > 0,001. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh model PBL berbantuan metode 

brainwriting terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA siswa 

kelas IV UPT SPF SD Inpres Minasa Upa. 
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B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan sebagai 

penyempurnaan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu informasi bagi sekolah dalam 

pemanfaatan penggunaan model PBL berbantuan metode brainwriting dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi IPA siswa yang 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru untuk mengatasi 

permasalahan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada 

materi IPA siswa. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penulis lain untuk 

menulis dan melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

variabel pada penulisan ini. 
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Profil Sekolah 
         

1. Identitas Sekolah 

1 Nama Sekolah : SD INPRES MINASA UPA 

2 NPSN : 40311995 

3 Jenjang Pendidikan : SD 

4 Status Sekolah :  Negeri 

5 Alamat Sekolah : Btn Minasa Upa Blok D.6 

 RT / RW : 0 / 0  

 Kode Pos : 90221 

 Kelurahan : Kel Minasa Upa 

 Kecamatan : Kec. Rappocini 

 Kabupaten/Kota : Kota Makassar 

 Provinsi : Prov. Sulawesi Selatan 

 Negara :  Indonesia 

6 Posisi Geografis : -5.1849 Lintang   

   119.4545 Bujur   

3. Data Pelengkap               

7 SK Pendirian Sekolah : 421/3023/DP/VIII/2020 

8 Tanggal SK Pendirian :  2020-08-26 

9 Status Kepemilikan : Pemerintah Pusat 

10 SK Izin Operasional : 421/3023/DP/VIII/2020 

11 Tgl SK Izin Operasional : 2020-08-26 

12 Kebutuhan Khusus Dilayani :   

13 Nomor Rekening : 01302020000084181 

14 Nama Bank : BPD SULSELBAR 

15 Cabang KCP/Unit : MAKASSAR 

16 Rekening Atas Nama : SD Inpres Minasa Upa 

17 MBS : Ya 

18 Memungut Iuran : Tidak 

19 Nominal/siswa : 0 

20 Nama Wajib Pajak :   

21 NPWP :   

3. Kontak Sekolah 

20 Nomor Telepon : 0411869767 

21 Nomor Fax :    

22 Email : sdinpresminasaupa@yahoo.com 

23 Website :  http:// 

4. Data Periodik 

24 Waktu Penyelenggaraan : Double Shift/6 hari 

25 Bersedia Menerima Bos? : Ya 

26 Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat 

27 Sumber Listrik : PLN 

mailto:sdinpresminasaupa@yahoo.com
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28 Daya Listrik (watt) : 2200 

29 Akses Internet : Telkom Speedy 

30 Akses Internet Alternatif : Tidak Ada 

5. Sanitasi 

Sustainable Development Goals (SDG)        

31 Sumber air : Ledeng/PAM 

32 Sumber air minum : Disediakan oleh siswa 

33 Kecukupan air bersih : Cukup sepanjang waktu 

34 

Sekolah menyediakan jamban 
yang dilengkapi dengan fasilitas 
pendukung untuk digunakan oleh 
siswa berkebutuhan khusus 

: Tidak 

35 Tipe jamban : Leher angsa (toilet duduk/jongkok) 

36 
Sekolah menyediakan pembalut 
cadangan 

: Tidak ada 

37 
Jumlah hari dalam seminggu siswa 
mengikuti kegiatan cuci tangan 
berkelompok 

: 5 hari 

38 Jumlah tempat cuci tangan : 0 

39 Jumlah tempat cuci tangan rusak : 0 

40 
Apakah sabun dan air mengalir 
pada tempat cuci tangan 

: Tidak 

41 
Sekolah memiiki saluran 
pembuangan air limbah dari 
jamban 

: Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai 

42 

Sekolah pernah menguras tangki 
septik dalam 3 hingga 5 tahun 
terakhir dengan truk/motor sedot 
tinja 

: Ya 

Stratifikasi UKS :   

43 
Sekolah memiliki selokan untuk 
menghindari genangan air 

: Tidak 

44 

Sekolah menyediakan tempat 
sampah di setiap ruang kelas 
(Sesuai permendikbud tentang 
standar sarpras) 

: Ya 

45 
Sekolah menyediakan tempat 
sampah tertutup di setiap unit 
jamban perempuan 

: Ya 

46 Sekolah menyediakan cermin di 
setiap unit jamban perempuan 

: Ya 

47 
Sekolah memiliki tempat 
pembuangan sampah sementara 
(TPS) yang tertutup 

: Ya 



62 
 

 
 

48 
Sampah dari tempat pembuangan 
sampah sementara diangkut 
secara rutin 

: Ya 

49 

Ada perencanaan dan 
penganggaran untuk kegiatan 
pemeliharaan dan perawatan 
sanitasi sekolah 

: Ya 

50 

Ada kegiatan rutin untuk 
melibatkan siswa untuk 
memelihara dan merawat fasilitas 
sanitasi di sekolah 

: Ya 

51 
Ada kemitraan dengan pihak luar 
untuk sanitasi sekolah 

: ✓ 
Ada, dengan pemerintah daerah   

   Ada, dengan perusahaan swasta   

 ✓ Ada, dengan puskesmas   

 ✓ Ada, dengan lembaga non-pemerintah  

52 
Jumlah jamban dapat digunakan 

: 
Jamban laki-laki 

Jamban 
perempuan Jamban bersama 

   0  0  0  

53 
Jumlah jamban tidak dapat 
digunakan 

: 
Jamban laki-laki 

Jamban 
perempuan Jamban bersama 

   0  0  0  

Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah 

  
Variabel 

Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Guru Ruang Kelas Toilet Selasar Ruang UKS Kantin 

53 Cuci tangan pakai sabun ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

54 Kebersihan dan kesehatan ✓   ✓   ✓   

55 Pemeliharaan dan perawatan toilet ✓ ✓ ✓ ✓     

56 Keamanan pangan ✓ ✓   ✓   ✓ 

57 Ayo minum air ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

 

SatuanPendidikan : SD INPRES MINASA UPA 

Kelas / Semester  :  4 /1 

Tema 3 : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema 3  :  Bersyukur atas keberagaman 

Pembelajaranke  :  3 

Alokasiwaktu :  3 x 35 Menit 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. 

2. Dengan menggunakan bahasa daerah, siswa mampu menulis cerita sederhana 

tentang beberapa situs budaya dengan benar. 

3. Siswa mampu menemukan perbedaan antara masa praaksara, masa Hindu 

Buddha, dan masa Islam, kemudian menuliskan fakta-fakta pentingnya. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahulu

an 

1. Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan 

Membaca Doa (Orientasi) 

2. Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta 

didik (Apersepsi) 

3. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 

menit 
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Kegiatan 

Inti 

Pertemuan 1 

1. Peneliti membagikan modul ajar untuk di baca oleh siswa. 

2. Peneliti mempersilakan jika ada murid yang kurang paham 

untuk bertanya. 

3. Siswa dan peneliti saling memberikan feedback terkait modul 

ajar yang telah dibagikan  

Pertemuan II 

1. Peneliti bersama siswa membentuk kelompok  

2. Peneliti membagikan LKPD kepada setiap kelompok 

3. Masing – masing kelompok mengerjakan LKPD yang telah di 

bagikan  

4. Masing – masing perwakilan anggota kelompok maju kedepan 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

5. Hasil kerja kelompok di kumpulkan (PBL) 

Pertemuan III 

1. Setelah mengerjakan tugas kelompok, siswa kembali 

mendiskusikan masalah yang telah di berikan oleh peneliti 

2. Peneliti membagikan kartu-kartu kepada siswa dan 

menuliskan ide pada kartu yang telah diberikan 

3. Siswa menuliskan ide pada kartu yang telah dibagikan 

berdasarkan permasalahan yang telah di berikan peneliti. 

(Brainwriting) 

 

35 

Menit 

X  3 JP 

Kegiatan 

Penutup 

1. Siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada peneliti 

2. Refleksi pencapaian siswa/formatifasesmen,dan refleksi guru 

untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan 

perbaikan. 

3. Peneliti menutup PBM dengan berdoa.  

 

15 

menit 
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C. PENILAIAN (ASSESMENT)  

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. 

 

Makassar, 15 Desember 2022 

Wali Kelas IV      Mahasiswa 

 

Novianti. B, S.Pd      Rizka Auliya 

NIP.  198311062008012003     NIM.105401100718 

     

Mengetahui, 

Kepala Sekolah UPT SPF SD INPRES MINASA UPA 

            

 
(LIS BULKIS, S.Pd., M.Pd) 

NIP. 19740127 199803.2.004  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

(Kelas Kontrol) 

 

 

Satuan Pendidikan  :  UPT SPF SD Inpres Minasa Upa 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 1 : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema 3 : Bersyukur atas Keberagaman 

Pembelajaran : 3 

Alokasi Waktu : 1 Hari 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi 

memantul dan menyerap dengan benar. 

2. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang 

sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. 

3. Setelah menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu 

mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari 

teks tulis dengan mandiri. 

4. Setelah menyimak teks tentang permainan tradisional, siswa mampu 

menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks 

tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

Religius 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 

tentang ”Indahnya Kebersamaan”. Integritas 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan menyimpulkan.  

10 menit 

Inti  Siswa menyimak cerita tentang tentang permainan 

tradisional lainnya yaitu Fahombo Batu atau lompat batu 

dari kepulauan Nias, yang dilisankan oleh guru. Literasi 

 Siswa diminta untuk menyimak dengan teliti, kemudian 

menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari 

setiap paragraf tersebut. (Menganalisis) 

150 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Untuk paragraf pertama, siswa mendiskusikan jawaban 

bersama teman di sebelah. Collaboration 

 Paragraf ke dua dan ketiga dikerjakan secara individu dan 

langsung disampaikan kepada guru. 

 Siswa diingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya 

tentang sifat bunyi menyerap dan memantul. 

Communication 

 Siswa membaca informasi tentang bunyi memantul dan 

menyerap yang biasanya terjadi di area lapangan yang 

luas. Bunyi pantul juga terdapat pada beberapa jenis alat 

musik seperti gendang dan angklung. Literasi 

 Siswa kemudian membaca senyap informasi yang terdapat 

di buku, tentang sifat bunyi memantul dan menyerap serta 

jenis-jenis bunyi. Mandiri 

 Siswa dalam kelompok melakukan percobaan sederhana 

membunyikan beragam benda yang dpat menghasilkan 

bunyi seperti botol, ember, gelas atau kaleng. 

(Memepresentasikan) Gotong Royong 

 Siswa membunyikan beragam benda tersebut di dalam 

dan di luar ruang kelas. Critical Thinking and Problem 

Solving 

 Siswa mencatat dan mendiskusikan hasilnya, kemudian 

melaporkannya kepada guru. 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari Integritas 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang 

telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) Religius 

15 menit 

 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

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.  
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Mengetahui 

Wali kelas 

 

 

Abdul Gafur S.Pd 

NIP.  198312132009031002 

Makassar,    Desember 2022 

Peneliti 
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LAMPIRAN 

 

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. 

Penilaian Sikap  

No Nama 

Perubanan tingkah laku 

Santun Peduli 
Tanggung 

Jawab 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ...................             

2 ...................             

3 ……………..             

4 ……………..             

5 ……………..             

Dst ……………..             

Keterangan:  

K (Kurang) : 1,  C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4 

 

1. Bahasa Indonesia 

Tugas siswa menemukan gagasan pokok dan gagasan utama dari setiap paragraf 

dinilai menggunakan rubrik 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Gagasan 

pokok 

Menemukan 

gagasan 

pokok 

pada semua 

paragraf 

dengan 

benar. 

Menemukan 

sebagian 

besar 

gagasan 

pokok 

pada semua 

paragraf 

dengan 

benar. 

Menemukan 

sebagian kecil 

gagasan 

pokok 

pada semua 

paragraf 

dengan 

benar. 

Belum dapat 

menemukan 

gagsan pokok. 

Gagasan 

Pendukung 

Menemukan 

gagasan 

pendukung 

pada 

semua 

paragraf 

dengan benar. 

Menemukan 

sebagian 

besar gagasan 

pendukung 

pada 

semua 

paragraf 

dengan benar. 

Menemukan 

sebagian 

kecil gagasan 

pendukung 

pada 

semua 

paragraph 

dengan benar. 

Belum dapat 

menemukan 

gagsan 

pendukung. 
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Penyajian 

gagasan pokok 

dan gagasan 

pendukukung 

Menyajikan 

gagasan 

pokok 

dan gagasan 

pendukung 

dalam peta 

pikiran 

dengan 

benar. 

Menyajikan 

sebagian 

besar 

gagasan 

pokok 

dan gagasan 

pendukung 

pikiran 

dengan 

benar. 

Menyajikan 

sebagian kecil 

gagasan 

pokok 

dan gagasan 

pendukung 

pikiran 

dengan 

benar. 

Belum dapat 

menyajikan 

gagasan pokok 

dan gagasan 

pendukung 

pikiran dengan. 

Sikap: Mandiri Tugas 

diselesaikan 

dengan 

mandiri . 

Sebagian 

besar tugas 

diselesaikan 

dengan 

mandiri. 

Tugas 

diselesaikan 

dengan 

motivasi 

dan 

bimbingan 

guru. 

Belum dapat 

menyeselesaikan 

tugas meski 

telah diberikan 

motivasi dan 

bimbingan. 

Catatan: Penilaian (penskoran) dapat dilihat contohnya pada Pembelajaran 1. 

 

 

IPA 

Laporan hasil percobaan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dinilai 

menggunakan rubrik. 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

Sifat bunyi 

memantul dan 

menyerap 

Menjelaskan 

sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

dengan 

lengkap. 

Menjelaskan 

sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

dengan cukup 

lengkap. 

Menjelaskan 

sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

berdasarkan 

hasil 

percobaan 

kurang 

lengkap. 

Belum mampu 

menjelaskan 

sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

berdasarkan 

hasil 

percobaan. 

Laporan 

percobaan 

tentang sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

Menyajikan 

laporan 

percobaan 

tentang sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

dengan 

sistematis. 

Menyajikan 

laporan 

percobaan 

tentang sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

dengan cukup 

sistematis. 

Menyajikan 

laporan 

percobaan 

tentang sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

kurang 

sistematis. 

Belum mampu 

menyajikan 

laporan 

percobaan 

tentang sifat 

bunyi 

memantul 

dan menyerap 

dengan 

sistematis. 
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Sikap Rasa 

Ingin 

Tahu dan 

Berfikir 

Kritis 

Tampak 

antusias 

dan 

mengajukan 

banyak ide 

dan 

pertanyaan 

selama 

kegiatan. 

Tampak cukup 

antusias dan 

terkadang 

mengajukan 

ide 

dan 

pertanyaan 

selama 

kegiatan. 

Tampak 

kurang 

antusias 

dan tidak 

mengajukan 

ide 

dan 

pertanyaan 

selama 

kegiatan. 

Tidak tampak 

antusias 

dan perlu 

dimotivasi 

untuk 

mengajukan ide 

dan pertanyaan. 

Catatan: Penilaian (penskoran) dapat dilihat contohnya pada Pembelajaran 1. 

 

Pengayaan 

• Apabila memiliki waktu, siswa dapat melakukan percobaan bunyi memantul dan 

menyerap di lapangan yang luas. 

 

Remedial 

• Siswa yang belum memahami sifat bunyi memantul dan menyerap akan diberikan 

bacaan sederhana terkait materi. Siswa dimotivasi untuk membaca dengan teliti. 

Siswa dapat mengerjakan latihan tertulis (kuis, pertanyaan esay) terkait materi yang 

belum dipahami. 
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Soal pre-test dan post-tes 

UPT SPF SD INPRES MINASA UPA 

KOTA MAKASSAR 

 

Nama   :  

Kelas :  

 

 

Kerjakan soal-soal berikut ini! 

1. Dua buah ayunan yang panjang talinya sama tetapi massa beban ayunan kedua 4 kali massa beban 

ayunan pertama. Jika F1 adalah frekuensi ayunan pertama dan F2 frekuensi ayunan kedua, 

hubungan antara F1 dengan F2 adalah? 

 

2. Jika di dasar lautan dalam terjadi gempa tektonik akibat tumbukan antar dua lempeng, gelombang 

permukaan air laut memiliki panjang gelombang ratusan kilometer dan amplitudonya sekita 

puluhan sentimeter. Apabila gelombang ini bergerak ke arah daratan dan mampu menyebabkan 

tsunami akan menyebabkan? 

 

3. Panjangan gelombang nada atas pertama pada seutas dawai adalah 50 cm. Jika cepat rambat 

bunyi di udara adalah 340 m/s, frekuensi nada ketiga getaran dawai adalah? 

 

4. Resonansi pertama pada tabung resonansi terjadi ketika panjang kolom udara 20 cm. Resonansi 

kedua dan ketiga akan terjadi saat panjang kolom udara berturut-turut adalah? 

 

5. Amora berada di antara dua tebing yaitu A dan B. Amora berteriak memanggil temannya, setelah 

1 sekon dia mendengar bunyi pantul dari tebing A, sedangkan bunyi pantul dari B dia dengarkan 

2,5 sekon setelah berteriak. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, jarak antara tebing A dan 

B adalah? 

 

6. Resonansi ketiga pada tabung resonansi terjadi saat panjang kolom udara 45 cm. Resonansi 

pertama dan kedua terjadi saat panjang kolom udara berturut-turut adalah? 

 

7. Gelombang air saat melewati laut yang dangkal mempunyai kecepatan 120 m/s dan panjang 

gelombang 5 cm, semakin ke bagian laut yang dalam panjang gelombangnya menjadi 15 cm, 

kecepatan gelombang air di laut dalam adalah? 

 

8. Seorang anak mengamati dua buah dauh terletak di puncak gelombang yang berjarak 120 cm, di 

antara keduanya terdapat satu bukit dan dua lembah. Jika setiap 12 gelombang terjadi dalam 3 

sekon, kecepatan gelombang adalah? 

 

9. Sebuah dawai yang panjangnya l menghasilkan frekuensi f. Jika panjang dawai dikurangi 8 cm, 

frekuensinya menjadi 1,5 f. Jika panjanga tali dikurangi 4 cm lagi, frekuensi yang dihasilkan 

adalah? 

 

10. Meta melakukan percobaan getaran bandul di laboratorium. Saat Meta menggunakan panjang 

tali 36 cm, dia menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran adalah 5 sekon. Jika Meta 

memotong talinya 20 cm, maka perbandingan periode getaran bandul sebelum dan sesudah tali 

dipotong adalah? 

 
 

SKOR 
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Kunci Jawaban 

 

1. Frekuensi pada bandul ayunan ditulisakan 

dalam persamaan berikut: 

f= 
1

2𝑥
 

Berdasarkan persamaan di atas, besar 

frekuensi dipengaruhi oleh percepatan 

gravitasi dan panjang tali. Jika tali yang 

digunakan panjangnya tanpa mengalami 

perubahan, hubungan antara f1 dengan f2 

adalah f1= f2 

 

2. Semakin dekat dengna pantai, mediumnya 

semakin rapat. Akibatnya kecepatan akan 

berkurang. Semakin dekat dengan pantai, 

maka amplitude gelombangnya semakin 

bertambah. Berdasarkan persamaan v=( 

λ)f dengan nilai frekuensi konstan dan 

kecepatan berkurang, panjang 

gelombangnya pun juga berkurang. 

 

3. Diketahui:λ = 50 cm = 0,5 m 

V      =340 m/s  

Ditanyakan: f=……? 

Jawab: 

f1= 
𝑣

λ 
 = 

340

0,5
 = 680 Hz 

Nada atas ketiga terjadi saat  

f0:f1 : f2: f3= 1:2:3:4 
f1

2
 = 

f3

4
 

f3 = 2f1 = 2.680 = 1.360 Hz 

Jadi nada atas ketiga terjadi dari dawao 

adalah 1.360 Hz 

 

4. Deret dari panjang kolom dapat dituliskan 

sebagai berikut… 

L1 : L2 : L3 = 1: 3: 5 

Jika resonansi pertama terjadi saat: 

L1 = 15 cm, maka 

L2 = 3 x 15 = 45 cm 

L3 = 5 x 15 = 75 cm 

Jadi resonansi kedua dan ketiga terjadi 

pada saat panjang tabung 45 cm dan 75 cm. 

 

5. Diketahui: 

V = 340 m/s 

tA = 1 s 

tB = 2,5 s 

s=
1

2
vt 

Karena jarak orang ke tebing setengah dari 

jarak tempuh suara 

sA = 
1

2
 vtA 

sA = 170 m 

sB = 
1

2
 vtB 

sB = 425 m 

stotal = sA + sB  = 595 m 

 

6. Resonansi terjadi pada saat panjang kolom 

udara memenuhi perbandingan: 

I1 : I2 : I3 : …. = 1: 3: 5 

Jika I3 = 45 cm, maka  

I1 = 
1

5
 xI3 I2 = 

3

5
 xI3  

 

= 
1

5
 x 45 = 

3

5
 x 45 

= 9 cm = 27 cm 

 

7. Bagian laut dangkal lebih rapat dari bagian 

laut yang dalam. Jika gelombang melewati 

dua medium yang berbeda kerapatan, 

frekuensinya tetap sedangkan panjang 

gelombang dan kecepatan berubah. 

Perubahan kecepatan dihitung sebagai 

berikut 

V = λ . f 

Cara perbandingan: 
𝑉2

V1
 = 

λ2 .𝑓

λ1 .f
 

 
𝑉2

V1
 = 

λ2 

λ1  
 

 
𝑉2

120
 = 

15

5
 

 

V2  = 3 x 120 

= 360 m/s 

 

8.  120 cm 
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 S = 120 cm 

n = 2 

Maka 

λ = 
𝑠

𝑛
 = 

120 𝑐𝑚 

2
 = 60 cm 

n = 12 

t = 3s 

Maka,  

f = 
𝑡

𝑛
 = 

3

12
 = 

1

4
 Hz 

v = λ . f = 60 x 
1

4
 = 15 𝑐𝑚 𝑠⁄  

 

 

 

 

 

9. Diketahui: 

I1 = l → f1 = f 

I2 = l – 8 cm → f2 = 1,5 f 

I3 = (l – 8) – 4 cm  → f3 = …. ? 

Hukum Marrenne: 

f = 
1

2
√

𝐹

𝜌𝐴
 

Maka dengan cara perbandingan: 

Menentukan panjang (I) 

 
𝑓1

𝑓2
  =  

𝐼1

𝐼2
 

 
1,5 f

f
 =  

I

I−8
  

1,5 I – 12 = I 

0,5l – 12 = I 

L = 24 cm 

Menentukan f3 

 
𝑓3

𝑓2
 = 

I2

l3
 

 
𝑓1

𝑓
 = 

24

24−12
 

f3 = 2f 

 

10.  Diketahui: 

T = 2 = √
1

𝛽
 

𝑇

T1
 = √

1

𝐼1
 

𝑇

T1
 = √

36

36−20
 

 
𝑇

T1
 = √

36

16
 

𝑇

T1
 = 

6

4
 

𝑇

T1
 = 

3

2
 

 

 

KARAKTERISTIK RUBRIK PENILAIAN SKOR 

Siswa memberikan penjelasan yang relevan dengan soal dan seluruhnya tepat 4 

Siswa memberikan penjelasan yang relevan dengan soal, namun masih kurang tepat 3 

Siswa memberikan penjelasan, tetapi tidak relevan dengan soal 2 

Siswa tidak memberikan penjelasan 1 

Siswa sama sekali tidak menjawab pertanyaan 0 

 

PENILAIAN 

SKOR PEROLEHAN 
100% 

NILAI MAKSIMAL 
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KISI-KISI SOAL PENILAIAN HARIAN 

Satuan Pendidikan  : SD Inpres Kantisang 

Tema   : 1. Indahnya Kebersamaan 

 

MUATAN 

PELAJARAN 
KOMPETESI DASAR INDIKATOR SOAL 

BENTUK 

SOAL 

LEVEL 

KOGNITIF 

NO 

SOAL 

IPA 3.6  Menerapkan sifat-

sifat bunyi dan 

keterkaitannya 

dengan indera 

pendengaran.  

Disajikan soal, siswa   mampu   mengetahui panjang dan 
frekeunsi sumber bunyi 

Essai C4 1 

Disajikan soal, siswa mampu menghitung panjang 
gelombang 

Essai C4 2 

Disajikan soal, siswa mampu menemukan cara telinga 

merasakan atau menerima getaran 

Essai C4 3 

Disajikan soal, sehingga siswa mampu mendeteksi frekuensi 
bunyi dapat merambat 

Essai C4 4 

Disajikan soal, siswa mampu menemukan contoh sumber bunyi 

yang ada di rumah. 
Essai C4 5 

Menyajikan soal menghitung dan mengamati sumber bunyi  Essai C4 6 

Disajikan soal, siswa mampu menyeleksi sumber bunyi yang 

berada di lingkungan sekolah 
Essai C4 7 

Disajikan soal, siswa mampu mengindentifikasi bunyi yang 
dapat memantul 

Essai C4 8 

Disajikan soal, siswa mampu membuktikan pantulan oleh 

dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi 
Essai C3 9 

Disajikan soal, siswa mampu mengetahui contoh bunyi pantulan 

oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi 
Essai C4 10 
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LAMPIRAN  LKPD KELOMPOK (PBL) 

 
UPT SPF SD INPRES MINASA UPA 

KOTA MAKASSAR 

 

Nama  Kelompok :  

 

 

Kerjakan soal-soal berikut ini bersama teman kelompok kalian! 

 

1. Perhatikan gambar berikut!  

 
Beni dan Edo sedang bermain sambil belajar tentang bunyi dan sifat bunyi. Apakah gambar di 

atas merupakan salah satu sifat bunyi? Jelaskan!  

Jawab:  

 

 

 

2. Uraikan sebab dari manakah sumber bunyi berasal dan bagaimana cara telinga merasakan atau 

menerima getaran? 

Jawab:  

 

 

 

 

3. Suatu hari Udin, Beni dan Edo bermain kedalam sebuah gua yang tidak jauh dari kampung 

mereka. Di dalam gua mereka berteriak dan suara mereka terdengar memantul. Bunyi pantul 

setelah bunyi asli selesai terucapkan disebut! 

Jawab:  

 

 

 

4. Disebut apa bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi? 

Jelaskan! 

Jawab:  

 

 

 

5. Saat mendengar bunyi yang memantul, Bagaimana bunyi tersebut dapat memantul? 

Jawab:  

 
 

SKOR 
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LAMPIRAN KARTU BRAINWRITING 
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LAMPIRAN OUTPUT SPSS HASIL PENELITIAN 
 

 

ANALISIS INRENSIAL 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre-Test 78.70 23 10.249 2.137 

Post-Test 84.61 23 7.756 1.617 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre-Test & Post-Test 23 .722 .000 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference   

Lower Upper    

Pair 

1 

Pre-Test - 

Post-Test 

-5.913 7.096 1.480 -8.982 -2.844 -3.996 22 .001 

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=PreTest PostTest 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS. 

 
OUTPUT KELAS EKSPERIMEN 

 
Descriptives  

Descriptive Statistics 

 

N Range Min Max Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

Pre-Test 23 35 60 95 78.70 2.137 10.249 -.204 .481 -1.077 .935 

Post-Test 23 25 75 100 84.61 1.617 7.756 .637 .481 -.554 .935 

Valid N 

(listwise) 

23 
          

 

 

FREQUENCIES VARIABLES= PreTest PostTest 

  /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 

Statistics 

 Pre-Test Post-Test 

N Valid 23 23 

Missing 0 0 

 

 

 
Frequency Table 

Pre-Test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 1 4.3 4.3 4.3 

65 4 17.4 17.4 21.7 

70 1 4.3 4.3 26.1 

75 4 17.4 17.4 43.5 

80 5 21.7 21.7 65.2 

85 1 4.3 4.3 69.6 

90 6 26.1 26.1 95.7 

95 1 4.3 4.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

 

Post-Test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75 4 17.4 17.4 17.4 

80 6 26.1 26.1 43.5 

82 3 13.0 13.0 56.5 

85 2 8.7 8.7 65.2 

90 4 17.4 17.4 82.6 

95 2 8.7 8.7 91.3 

100 2 8.7 8.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

 
 
 
 
 
 

  



83 
 

 
 

Histogram 

 
 

 

 
 
EXAMINE VARIABLES=PreTest PostTest 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 
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Explore 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pre-Test 23 100.0% 0 0.0% 23 100.0% 

Post-Test 23 100.0% 0 0.0% 23 100.0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pre-Test Mean 78.70 2.137 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 74.26  

Upper Bound 83.13  

5% Trimmed Mean 78.83  

Median 80.00  

Variance 105.040  

Std. Deviation 10.249  

Minimum 60  

Maximum 95  

Range 35  

Interquartile Range 20  

Skewness -.204 .481 

Kurtosis -1.077 .935 

Post-Test Mean 84.61 1.617 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 81.25  

Upper Bound 87.96  

5% Trimmed Mean 84.29  

Median 82.00  

Variance 60.158  

Std. Deviation 7.756  

Minimum 75  

Maximum 100  

Range 25  

Interquartile Range 10  

Skewness .637 .481 

Kurtosis -.554 .935 
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Pre-Test 

 
Post-Test 
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OUTPUT KELAS KONTROL 

 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Min Max Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Std. 

Error 

Stati

stic 

Std. 

Error 

Pre-

Test 

22 30 60 90 75.87 1.76

9 

8.482 -.236 .481 -.798 .935 

Post-

Test 

22 30 70 100 78.39 1.65

2 

7.924 .867 .481 .783 .935 

Valid N 

(listwis

e) 

22 

          

 

FREQUENCIES VARIABLES=PreTest PostTest 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

Frequencies 

Statistics 

 Pre-Test Post-Test 

N Valid 23 23 

Missing 0 0 

 
 
 

Frequency Table 

Pre-Test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 1 4.3 4.3 4.3 

65 5 21.7 21.7 26.1 

70 1 4.3 4.3 30.4 

75 4 17.4 17.4 47.8 

80 8 34.8 34.8 82.6 

85 2 8.7 8.7 91.3 

90 2 8.7 8.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0  
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Post-Test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70 7 30.4 30.4 30.4 

75 5 21.7 21.7 52.2 

80 1 4.3 4.3 56.5 

82 4 17.4 17.4 73.9 

85 4 17.4 17.4 91.3 

90 1 4.3 4.3 95.7 

100 1 4.3 4.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

 
Histogram 

 

 

 

 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pre-Test 23 100.0% 0 0.0% 23 100.0% 

Post-Test 23 100.0% 0 0.0% 23 100.0% 

 



88 
 

 
 

 

  



89 
 

 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pre-Test Mean 75.87 1.769 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 72.20  

Upper Bound 79.54  

5% Trimmed Mean 75.93  

Median 80.00  

Variance 71.937  

Std. Deviation 8.482  

Minimum 60  

Maximum 90  

Range 30  

Interquartile Range 15  

Skewness -.236 .481 

Kurtosis -.798 .935 

Post-Test Mean 78.39 1.652 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 74.96  

Upper Bound 81.82  

5% Trimmed Mean 77.73  

Median 75.00  

Variance 62.794  

Std. Deviation 7.924  

Minimum 70  

Maximum 100  

Range 30  

Interquartile Range 15  

Skewness .867 .481 

Kurtosis .783 .935 

 

  



90 
 

 
 

Pre-Test 

 

 
 

 

Post-Test 
 

 
 

 

 

 
Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

NGain_Persen Eksperimen 23 100.0% 0 0.0% 23 100.0% 

Kontrol 22 100.0% 0 0.0% 22 100.0% 

 
Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

NGain_Persen Eksperimen Mean 24.5828 9.67519 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 4.5177  
Upper Bound 44.6479  

5% Trimmed Mean 27.1693  
Median 28.5714  
Variance 2153.013  
Std. Deviation 46.40057  
Minimum -100.00  
Maximum 100.00  
Range 200.00  
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Interquartile Range 30.00  
Skewness -1.144 .481 

Kurtosis 2.241 .935 

Kontrol Mean 8.6439 7.73351 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound -7.4388  
Upper Bound 24.7267  

5% Trimmed Mean 7.9840  
Median 14.2857  
Variance 1315.758  
Std. Deviation 36.27338  
Minimum -66.67  
Maximum 100.00  
Range 166.67  
Interquartile Range 48.14  
Skewness -.078 .491 

Kurtosis 1.279 .953 
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LAMPIRAN FOTO PENELITIAN 

DOKUMENTASI KELAS  KONTROL 

 

 

 
Peneliti menjelaskan mengenai materi bunyi  
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DOKUMENTASI KELAS KELAS EKSPERIMEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti memberikan penjelasan mengenai materi dan 

membentuk kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti membagikan modul ajar kepada peserta didik 
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Peneliti memberi intruksi kepada peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya 
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