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Abstrak
Berdasarkan observasi siswa kelas V SDN 250 Sinar Gading II dalam pembelajaran IPA materi panas
dan perpindahannya, masih ditemukan siswa yang tidak aktif dalam belajar. Kurangnya minat siswa
pada materi tersebut disebabkan model yang digunakan guru tidak variatif dan proses belajar berpusat
pada guru, siswa menjadi pasif untuk duduk dan diam. Sehingga perlu diadakan penelitian tindakan
kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui model problem based learning pada muatan IPA
materi panas dan perpindahannya. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa
kelas V. Hasil perbaikan ini diperoleh peningkatan minat belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi
minat dan evaluasi sebagai hasil belajar siswa, pada siklus I minat siswa meningkat dengan skor 77%
dengan jumlah siswa sebanyak 15 orang telah memenuhi kreteria ketuntasan atau 71% dengan rata-rata
nilai kelas 72. Sedangkan pada siklus II minat siswa menunjukkan peningkatan skor 90% dengan jumlah
siswa yang memenuhi KKM sebanyak 21 orang atau 95% dengan rata-rata nilai kelas 86.
.
Kata kunci: Minat, Problem Based Learning, Panas
Abstract
Based on the observations of the fifth grade students of SDN 250 Sinar Gading II in learning the science
of heat and its transfer, there were still students who were not active in learning. The lack of student
interest in the material is due to the model used by the teacher is not varied and the learning process is
teacher-centered, students become passive to sit and be silent. So it is necessary to conduct classroom
action research to overcome these problems, through a problem based learning model on the science
content of heat material and its transfer. This is an effort to increase student interest in learning in class
V. The results of this improvement are an increase in student interest in learning. Based on the results
of observation of interest and evaluation as a result of student learning, in the first cycle student interest
increased by a score of 77% with 15 students meeting the criteria for completeness or 71% with an
average grade value of 72. While in the second cycle student interest showed an increase. a score of
90% with the number of students who met the KKM as many as 21 people or 95% with an average grade
of 86.
Keyword: Interest, Problem Based Learning, Heat
Pendahuluan
Kegiatan belajar mengajar merupakan
kegiatan utama yang dilaksanakan dalam proses
pendidikan di sekolah. Keberhasilan pendidikan
ditentukan oleh proses kegiatan belajar mengajar
yang baik (Fakhruddin et al., 2014). Dalam
proses kegiatan belajar mengajar guru akan
menghadapi kebiasaan dan karakteristik siswa
yang beragam, sehingga dalam proses belajar
salah satu hambatan bagi guru adalah
keberagaman minat belajar masing-masing
siswa. Sehingga perlu dilakukan suatu model
atau pola pembelajaran sebagai upaya

memotivasi belajar siswa sehingga siswa aktif,
minat belajar meningkat dan hasil belajar dapat
optimal (Nindya, 2018).
Minat belajar siswa hal ini terjadi di kelas
V SDN 250 Sinar Gading II saat pembelajaran
mengenai
panas
dan
perpindahannya.
Berdasarkan pengamatan guru dalam proses
pembelajaran terdapat beberapa siswa yang tidak
memperhatikan penjelasan dari guru, asyik
bermain sendiri dan cenderung pasif dalam
pembelajaran. Masalah lain yang muncul adalah
kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran
disebabkan guru kurang inovasi, sehingga hanya
sebagian siswa mau merespon saat guru
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memberi umpan balik, interaksi belajar
mengajar kurang optimal sehingga siswa kurang
termotivasi dan kurang paham terhadap materi
yang telah disampaikan (Riyanto, 2018).
Berdasarkan masalah di atas penyebab
terjadinya masalah tersebut adalah model yang
digunakan guru tidak variatif sehingga
menimbulkan kebosanan pada siswa. Hal ini
dikarenakan kegiatan berpusat pada guru, siswa
pasif dan diam ditempat duduk, sehingga terlihat
bahwa siswa tidak termotivasi dan fakum dalam
belajar (Miftakhurrohmah & Nisa, 2020). Hal
tersebut terlihat ketika guru bertanya mengenai
materi yang telah diajarkan hanya satu atau dua
orang yang menjawab, selebihnya cenderung
diam. Proses pembelajaran dapat terlaksana
dengan optimal tergantung kepada inovasi dan
kreatifitas guru (Astuti et al., 2017).
Permasalahan yang muncul di atas,
diperlukan sebuah upaya sebagai solusi. Adapun
solusi yang dilakukan guru yakni strategi yang
tepat, agar pembelajaran materi panas dan
perpindahannya dapat berjalan dengan baik,
sehingga siswa tidak merasa sulit dan efektif
dalam mengoptimalkan hasil belajar siswa.
Solusi yang dipandang tepat sebagai upaya
peningkatan hasil belajar tersebut yaitu
implementasi model Problem Based Learning
(PBL).
Model pembelajaran problem based
learning merupakan suatu pola belajar dengan
beberapa sintak untuk memfasilitasi belajar
dengan cara mengidentifikasi masalah dan
mencari pemecahan masalah (Nurdyansyah &
Fahyuni, 2016). Model problem based learning
guru berperan sebagai fasilitator dan motivator
sehingga siswa berpikir secara aktif dalam
pemecahan permasalahan pembelajaran. Melalui
model pembelajaran ini diharapkan muncul
minat siswa untuk dapat mengembangkan dan
meningkatkan keterampilannya yang diketahui
dari meningkatnya hasil belajar. Harapan utama
siswa aktif dalam mengikuti proses belajar dan
tujuan pembelajaran IPA pada materi panas dan
perpindahanya tercapai dengan optimal.
Minat merupakan keinginan yang kuat
terhadap suatu hal dengan sadar. Minat melekat
erat pada diri seseorang jika di dukungan dengan
lingkungan yang memberikan pengalaman.
Pemerolehan pengalaman melalui adanya
interaksi dan timbal balik dari lingkungan luar
dengan cara latihan maupin dengan cara belajar
(Ariani, 2022).
Hasil
belajar
merupakan
adanya
perubahan pada siswa baik sikap, keterampilan
maupun pengetahuan. Hasil belajar dapat

diartikan sebagai kebeharsilan siswa yang diukur
dengan angka-angka (Ulumuddin, 2021). Hasil
belajar dapat tercapai jika model dalam
pembelajaran dapat memberikan ruang untuk
membentuk rasa percaya diri dan kebranian aktif
bertanya dalam proses belajar (Rosyid &
Istiqomah, 2020).
Pada pembelajaran IPA SD salah satu
materi pokok kelas V adalah membahas panas
dan perpindahannya. Panas berpindahnya panas
dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi
menuju benda dengan suhu yang lebih rendah
(Indrawaningsih,
2019).
Adapun
cara
perpindahan panas dengan tiga cara, diantaranya
perpindahan panas secara konduksi, secara
konveksi, dan secara radiasi. Dalam
pembelajaran materi konduksi, siswa melakukan
kegiatan estafet buku, diumpamakan buku
sebagai panas, sehingga dapat di pahami
perpindahan konduksi yaitu perpindahan dimana
energi panas saja yang berpindah, namun
perantaranya tetap. Konveksi dapat di
demonstrasikan
dengan
kegiatan
siswa
membawa tumpukan buku dari satu meja kemeja
yang lain, hal ini menjelaskan bahwa secara
konveksi panas berpindah bersamaan dengan
perantaranya. Radiasi dapat diperagakankan
dengan kegiatan dimana siswa keluar ruangan
dengan menggunakan pakaian warna hitam dan
warna putih, dimana pakaian warna hitam lebih
menyerap panas karena adanya pancaran panas
dari sinar matahari, di pahami panas secara
radiasi tanpa perantara atau pancaran
(Kemdikbud, 2020).
Setelah proses pembelajaran di kelas.
Terlihat dari beberapa pengamatan terhadap
guru, siswa, maupun secara kelompok. Hasil
yang diperoleh siswa secara mandiri dan
berkelompok mampu menemukan, membangun,
dan mengembangkan pengetahuannya tidak
pada cara menghapalkan materi secara
konvensional.
Model Penelitian
Jenis Penelitian
Desain penelitian yaitu penelitian
tindakan kelas (PTK). Penelitian tidakan kelas
adalah suatu penelitian dalam upaya
meningkatkan profesionalisme guru dalam
kelasnya sendiri hasil perenungannya sendiri
(Wardhani, 2019). Model penelitian yang
digunakan yaitu model yang dikembangkan
Kemmis and MCTaggart 1988 atau model the
action research (Hopkins, 2004). Model ini
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dilakukan dengan urutan seperti terlihat pada
gambar 1 berikut.

P

: persentase minat belajar siswa.

Analisis data minat belajar siswa
dikategorikan dengan kreteria minat belajar
siswa (Arifin, 2017) seperti pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Kriteria Minat Belajar Siswa
Kriteria
Persentase skor minat (%)
87 – 100

Sangat Baik

73 – 86

Baik

61 – 72

Cukup

....< 61

Kurang

Gambar 1. Model spiral (Hopkins, 2004)
Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian terdiri dari
2 siklus, yang dilaksanakan dalam bulan Maret
2022. Lokasi pelaksanaan penelitian tindakan
kelas ini di SDN 250 Sinar Gading II, yang
berada di wilayah Desa Gading Jaya, Kecamatan
Tabir Selatan, Kabupaten Merangin di bulan 7
sampai 18 Maret 2022.

Analisis data hasil belajar dengan rumus
tingkat keberhasilan (Arifin, 2017) sebagai
berikut.
𝑃=

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟
𝑋 100%
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Target/Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah siswa kelas V
SDN 250 Sinar Gading II terdiri dari 12 siswa
laki-laki dan 9 siswa perempuan yang berusia
10-12 tahun dengan jumalah seluruh siswa kelas
V 21 orang siswa. Pada usia ini tahapan
berfikirnya termasuk dalam tahapan operasional
konkret, yakni belum bisa berfikir secara
abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami
pembelajaran dengan mengaitkan pembelajaran
dengan kegiatan yang langsung dialami siswa.
Prosedur
Prosedur penelitian tindakan kelas
dilakukan melalui 4 tahapan yaitu: tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tindakan,
dan refleksi. Pada perencanaan guru membuat
skenario belajar, bahan ajar/media dan
instrumen observasi dan menyusun soal tes
untuk mengukur hasil belajar siswa (Ramadhani,
2007).
Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan
Data
Data ini didapat dari hasil lembar
observasi siswa. Instrumen lembar kerja siswa
dan juga hasil belajar yang didapat saat evaluasi.
Analisis minat belajar siswa dengan rumus skor
persentase (Arifin, 2017) sebagai berikut :
P=
Keterangan :

j𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
x
jumlah skor maksimal

100%

Keterangan:
P : tingkat keberhasilan
Tabel 2. Kriteria keberhasilan Belajar Siswa
Hasil persentase skor (%)
Kriteria
92 – 100

Sangat Baik

81 – 91

Baik

70 – 71

Cukup

....< 70

Kurang

Hal ini untuk mengetahui kekuatan dan
kelemahan
saat
berlangsungnya
proses
perbaikan pembelajaran, serta mengetahui
apakah perlu diadakan siklus II atau tidak.
Kriteria keberhasilan siklus ini yaitu persentase
skor minat belajar siswa minimal 72 %, dan hasil
evaluasi pembelajaran memperoleh skor
minimal sesuai KKM yaitu 70.
Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul dari penelitian
dianalisis dengan cara kuantitatif yaitu hasil
belajar dan hasil observasi keaktifan siswa
diberikan penilaian angka porsentase keaktifan
siswa. Data hasil belajar akan dianalisis dengan
model statistik (Sugiyono, 2019)
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Hasil Penelitian dan Pembahasan

Minat Belajar Siswa

Deskripsi Per Siklus
Perencanaan pembelajaran siklus 1
dengan tahapan: 1) guru membuat dan
menyusun RPP, 2) menyiapkan sumber belajar,
bahan, dan media siklus I, dan 3) menyusun
lembar observasi minat siswa.
Pelaksanaan siklus, guru mengawali
dengan pendahuluan, kegiatan inti guru
melakukan 5 fase model pemecahan masalah
(problem solving) yakni: membuat rumusan
permasalahan, membuat analisa, membuat
hipotesis, melakukan pengumpulan data,
menguji hipotesis, dan membuat rumusan
alternatif dalam memecahkan suatu masalah.
Pada tiap tahapan guru mengobservasi minat
siswa. Di akhir materi diberikan tes evaluasi
pembelajaran. Penutup guru bersama siswa
menyimpulkan rangkaian kegiatan belajar.
Guru merefleksi keseluruhan kegiatan
belajar dan melihat kelebihan dan kekurangan
sebagai acuan perbaikan di siklus II. Pada siklus
II dilakukan tahap sebagaimana siklus I yaitu
tahap
perencanaan,
tahap
pelaksanaan,
melakukan observasi dan penilaian dan refleksi
seluruh rangkaian siklus II.
Hasil refleksi siklus I dan siklus II dapat
dilihat sebagai berikut.
Minat Belajar Siswa
Pada tahapan menyusun lembar observasi
menggunakan indikator seperti yang dituturkan
Slameto yaitu, perasaan senang, ketertarikan,
dan keterlibatan siswa. Hasil observasi terhadap
minat belajar siswa berdasarkan aktivitas yang
telah dilakukan selama siklus (Slameto, 2010).
Aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II di
uraikan pada Tabel 3 sebagai Berikut.
Tabel 3. Skor Hasil Observasi minat siswa
Siklus F
N
P
Kriteria
I

34

44

77%

Baik

II

40

44

90%

Sangat
Baik

Berdasarkan data di atas kondisi minat
siswa dapat digambarkan seperti pada Gambar 2
berikut.

90%
77%
SIKLUS I

SIKLUS II

Gambar 2. Diagram minat belajar Siswa.
Dari data observasi minat belajar siswa
dalam pelaksanaan siklus I sudah baik, dengan
capaian skor 77%. Namun demikian ada
beberapa
kelemahan
yang
diusahakan
perbaikannya
pada
siklus
selanjutnya.
Kelemahan tersebut terletak pada indikator
ketertarikan dan keterlibatan. Pada indikator
ketertarikan
sebagian
siswa
tidak
memperhatikan penjelasan awal pembelajaran
pelaksanaan model problem based learning.
Pada indikator keterlibatan, sebagaian siswa
merasa malu dan takut dalam menyampaikan
pendapat mereka. Upaya selanjutnya guru lebih
memusatkan perhatian siswa dan memberi
penguatan kepada siswa untuk berani tampil
mengemukakan pendapatnya.
Sedangkan untuk siklus II, diperoleh data
observasi minat belajar siswa dengan skor 90%
dalam kriteria sangat baik,. Hasil tersebut
membuktikan bahwa model problem based
learning efektif meningkatkan hasil belajar.
Pada siklus II, menunjukkan siswa aktif,
bersemangat, dan antusias pada pembelajaran
yang diberikan, sehingga tidak lagi malu
mengemukakan pendapatnya.
Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar siswa diperoleh data tes
akhir siklus, sebagai data pendukung terhadap
peningkatan minat belajar siswa. Hasil
menunjukan setelah tahapan dilakukan selama
siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 4
berikut.
Tabel 4. Hasil Belajar siswa
Siklus I
Siklus II
Jumlah
1.520
1800
Rata-rata Nilai
72
86
Ketuntasan
ketidaktuntasan

71%
29%

95%
5%

Berdasarkan data di atas hasil belajar
siswa dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
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Hasil Belajar Siswa
Ucapan Terima Kasih

71%

SIKLUS I

95%

SIKLUS II

Gambar 3. Diagram Hasil Belajar Siswa.
Simpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan analisis data dua siklus dapat
diimpukan bahwa penerapan model problem
based learning dalam upaya meningkatkan
minat belajar siswa pada materi panas dan
perpindahannya. Model problem based learning
efektif meningkatkan minat belajar siswa kelas
V SDN 250 Sinar Gading II pada materi panas
dan perpindahannya. Hasil menunjukan
peningkatan minat belajar siswa dari siklus I
diperoleh skor nilai 77% dan sikus II dengan
skor nilai 90% dengan kategori sangat baik.
Peningkatan hasil ditunjukkan pada siklus I
siswa sebanyak 15 orang siswa atau 71%
mencapai kreteria minimal, dengan rata-rata
nilai 72. Pada siklus II sebanyak 20 orang siswa
atau 95% dengan rata-rata nilai 86.
Saran
Peneliti memberikan saran yang dapat
digunakan sebagai tindak lanjut sebagai berikut:
Guru
untuk
meningkatkan
kualitas
pembelajaran, diharapkan agar dapat memilih
dan menentukan model pembelajaran yang dapat
melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran di dalam kelas dan disarankan
kepada guru untuk dapat menggunakan model
problem based learning agar siswa terlatih dan
terampil memecahkan permasalahan, sehingga
hasil belajar lebih optimal.
Siswa diharapkan mau mengikuti seluruh
tahapan belajar. Mengikuti segala arahan dan
melaksanakan tahapan belajar dengan baik.
Kemudian diharapkan lebih aktif dalam bertanya
sehingga informasi pembelajaran dapat diterima
dengan baik.
Sekolah
disarankan
mengadakan
workshop atau pelatihan-pelatihan yang
berkaitan
dengan
penggunaan
model
pembelajaran. Sehingga para guru lebih
profesional dalam menyajikan informasi
pembelajaran sehingga belajar akan lebih efektif
dan efesien.

Saya mengucapkan syukur dan terima
kasih kepada Bapak Hariyono selaku Kepala
Sekolah dengan dukunganbeliaulah penelitian
ini dapat terlaksana dengan baik.
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