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Abstrak 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam perihal materi perubahan wujud 
benda melalui metode pembelajaran Modeling The Way. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 yang berjumlah 24 siswa dan 
subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan dibantu oleh guru kelas IV. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Prosedur dalam penelian ini 
ada empat yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Untuk 
memperoleh data peningkatan hasil belajar siswa penelitian ini dilakukan 
dengan tiga siklus.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 pada pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam melalui Metode Modeling The Way. Hal ini dilihat dari 
pelaksanaan pembelajaran sebelum tindakan sebesar 42% dan setelah 
dilakukan tindakan pada siklus I yaitu putaran I 54% dan putaran IIsebesar  
71% sedangkan pada siklus II sebesar 79% dan diakhir tindakan pada siklus 
III sebesar 92%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Metode 
Modeling The Way dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
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A. Pendahuluan  
Seiring dengan perkembangan jaman, semakin banyak masalah yang 

muncul, terutama dibidang pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar 

peserta didik dapat aktif. 

Pendidikan IPA menjadi suatu bidang ilmu yang memiliki tujuan agar 

setiap siswa terutama yang ada di SD memiliki kepribadian yang baik dan 

dapat menerapkan sikap ilmiah serta dapat mengembangkan potensi yang ada 

di alam untuk dijadikan sebagai sumber ilmu dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Perlu adanya usaha yang dilakukan agar pendidikan IPA 

dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di SD Negeri Pilangsari 2 

Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, dengan jumlah siswa 24 orang. Siswa 

cenderung kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, bahkan 

siswa asyik ngobrol dengan temanya. Disini terlihat bahwa siswa kurang 

tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan guru.  

Menurut Nana Sudjana (1987 : 5 ) belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai 

hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, ketrampilan, 

kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada 

individu yang belajar. Sedangkan pengertian hasil belajar menurut Arikunto 

dalam Samino dan Saring Marsudi ( 2012 : 48 ) Hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian 

yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran 

atau materi yang diajarkan sudah diterima siswa. 

Dalam dunia pendidikan diciptakan metode baru yang inovatif. Berbagai 

metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil belaja siswa. Selain itu 

dengan adanya metode pembelajaran yang inovatif tersebut siswa tidak hanya 

tergantung pada guru maupun siswa lainya. Sehingga siswa tersebut dituntut 

untuk aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Metode yang kreatif, 



 

 

inovatif, dan menyenangkan tersebut salah satbunya adalah metode Modeling 

The Way.  

Menurut Rubino Rubiyanto (2009:3) Metode adalah cara mendapatkan 

data secara ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pembelajaran 

merupakan seluruh rencana dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan  

pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. 

Metode Modeling the way adalah suatu metode pengajaran yang 

dilaksanakan dengan cara guru memeberikan skenario suatu sub bahasan untuk 

didemonstrasikan siswa didepan kelas, sehingga menghasilkan ketangkasan 

dengan ketrampilan atau skill dan profesionalisme (Dep Dik Bud, 1993: 219 

http://info189.blogspot.com/2012/09/physical-self-assessment-dan-

modeling.html 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba mengadakan 

penelitian tentang: “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Dengan 

Implementasi Metode Modeling The Way Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Pilangsari 2 Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk meningkatkan partisipasi 

dan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 Kecamatan Gesi 

Kabupaten Sragen dalam mengikuti pembelajaran IPA. 2) Untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 Kecamatan Gesi 

Kabupaten Sragen. 

 

B. METODE PENELITIAN  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri 

Pilangsari 2, yang terletak di dusun Ngrawoh Desa Pilangsari Kecamatan Gesi 

Kabupaten Sragen. Waktu penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu: a) 

Tahap perencanaan, tahap perencanaan meliputi pengajuan  judul dan 

pengajuan proposal, pengajuan ijin penelitian, serta penyusunan instrumen 

penelitian. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012-Januari 2013. b) 

Tahap pelaksanaan, pada tahap ini peneliti akan melaksanakan penelitian pada 

bulan Februari 2013. c) Tahap Penyelesaian, pada tahap ini terdiri dari proses 



 

 

pengolahan data dan tahap penyusunan laporan. Tahap ini dilaksanakan pada 

bulan April-Juni 2013. Subjek penelitian ini dalah siswa kelas IV SD Negeri 

Pilangsari 2 Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Menurut Suharsimi Arikunto dalam Rubino Rubiyanto 

(2009:107) menjelaskan kata Penelitian Tindakan Kelas dan frase / unsur kata 

pembentuknya ialah penelitian, tindakan dan kelas. Penelitian menunjukkan 

pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan cara dan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat. 

Kata tindakan mengacu pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu, dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk siswa. Kelas mengacu pada pengertian yang spesifik, ialah sekelompok 

siswa yang dalam waktu sama menerima pelajaran dari guru yang sama. Kelas 

bukan wujud ruangan tempat mengajar, tetapi sekelompok peserta didik yang 

sedang belajar. 

Dalam melakukan penelitian ini, beberapa upaya telah dilakukan 

termasuk bekerja sama dengan guru-guru kelas yng lainya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian tindakan kelas 

tentang metode pembelajaran Modeling the way, untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah:  

1) Observasi, menurut Arikunto (2006: 30) Observasi merupakan suatu metode 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan 

sistematis. Observasi bertujuan untuk  mendapatkan  gambaran secara 

langsung kegiatan belajar siswa dikelas. Data observasi diperoleh secara 

langsung dengan melihat dan mengamati kegiatan siswa. 

2) Wawancara menurut Iskandar (2008: 71) teknik wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pedoman 

wawancara. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakikan tanya jawab 

dengan guru kkelas IV tentang permasalahan yang ada di kelas IV khusus 

pada mata  IPA.  



 

 

3) Tes menurut Iskandar (2008: 73) teknik tes adalah teknik yang digunakan 

peneliti untuk menguji subyek untuk mendapatkan data tentang hasil belajar 

peserta didik, dengan menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk 

mengukur hasil belajar mata pelajaran yang diteliti.  

4) Dokumentasi menurut Arikunto (2006: 139) dokumentasi merupakan 

metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku, 

arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah nama siswa dan hasil ulangan 

harian mata pelajaran IPA siswa sebelum tindakan.  

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang dimaksudkan 

untuk mencermati atau menelaah informasi yang diperoleh dalam penelitian. 

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini digunakan model 

analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan model dari analisis data 

kualitatif, dalam model analisa ini memiliki tiga komponen pokok yaitu : 1) 

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data  yang dilakukan melalui 

seleksi, pengelompokan dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah 

informasi bermakna. 2) Penyajian data merupakan upaya menampilkan data 

secara singkat, dan mudah dipahami dan diuraikan dalam bentuk paparan 

naratif, tabel, grafik atau berwujud lainya yang dapat memberikan gambaran 

jelas tentang proses dan tindakan yang dilakukan. 3) Penarikan kesimpulan 

merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasikan 

dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat, padat dan bermakna. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SD Negeri Pilangsari 2 beralamatkan di desa Ngrawoh, kelurahan 

Pilangsari, kecamatan Gesi, kabupten Sragen 57262. Lokasi sekolah ini terletak 

di sekitar pemukiman penduduk.  Jumlah siswa SD N Pilangsari 2 adalah 125. 

Kelas I berjumlah 16 siswa, kelas II berjumlah 21 siswa, kelas III berjumlah 16 

siswa, kelas IV berjumlah 24 siswa, kelas V berjumlah 22 siswa, kelas VI 

berjumlah 26 siswa. 



 

 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukam pengamatan terlebih 

dahulu. Berdasarkan observasi tersebut diperoleh informasi sebagai berikut : 

1. Siswa kurang antusias pada kegiatan pembelajaran 

2. Siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran IPA 

3. Metode yang digunakan guru hanya ceramah 

4. Hasil belajar IPA rendah dan kurang memuaskan 

Dari hasil pengamatan sebelum dilakukan tindakan dapat dilihat bahwa 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 masih rendah dan kurang 

memuaskan.  Jumlah siswa yang tuntas memenuhi KKM sebanyak 10 orang 

dengan presentase ketuntasan 42%. 

Setelah dilaksanakan tindakan, hasil pencapaian nilai hasil belajar siswa 

pada kegiatan pembelajaran IPA, pada kegiatan siklus I  putaran I jumlah siswa 

yang memenuhi KKM 13 siswa dengan presentase 54%. Pada kegiatan siklus I 

putaran II  jumlah siswa yang memenuhi KKM 17 siswa dengan presentase 

71%. Pada kegiatan siklus I siswa masih asik ngbrol dengan teman, siswa 

belum tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakn guru. Siswa 

masih takut untuk mengemukakan pendapat. 

Sedangkan hasil pencapaian nilai hasil belajar siswa pada kegiatan 

pembelajaran siklus II,  jumlah siswa yang memenuhi KKM 19 siswa dengan 

presentase 79%. Pada kegiatan siklus II siswa masih kurang aktif dalam 

mengemukakan pendapat, perhatian guru terhadap siswa juga masih kurang, 

komunikasi yang terjalin antara siswa dengan guru masih kurang. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa untuk mengukur keberhasilan 

pembelajaran IPA siklus III diperoleh 22 siswa yang telah memenuhi batas 

ketercapaian KKM (≥ 60) sehingga didapat presentase ketercapaian KKM 

92%, dan terdapat 2 siswa yang belum tuntas memenuhi KKM. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar IPA dibanding pada 

siklus II dan telah memenuhi indikator ketercapaian keberhasilan, sehingga 

tindakan berhenti pada siklus III, karena hasil tindakan siklus III telah 

mencapai indikator ketercapaian keberhasilan yang telah direncanakan 75%.  



 

 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dan merupakan kerja 

kolaborasi antara peneliti, guru kelas serta kepala sekolah yang terlibat dalam 

proses penelitian ini. Dari hasil diskusi dan dialog dalam kerja kolaborasi ini 

memberikan dorongan kepada guru kelas untuk melakukan pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

Adapun tindakan yang dilakukan guru kelas untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA adalah dengan menerapkan metode Modeling The Way . Tujuanya 

adalah untuk menjadikan siswa lebih aktif, dan berani mengungkapkan 

pendapatnya sendiri.Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran Modeling The Way hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa : “ Implementasi metode pembelajaran Modeling The Way dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

Peningkatan hasil belajar ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah 

siswa yang tuntas memenuhi KKM ( ≥ 60) adalah sebagai berikut: 

1. Pada siklus I putaran pertama adapun siswa yang tuntas memenuhi KKM 

adalah 13 siswa dari 24 siswa atau 54%. Sedangkan pada putaran kedua 

ada 17 siswa dari 24 siswa atau 71% siswa yang tuntas memenuhi KKM. 

2. Pada siklus II yang tuntas memenuhi KKM ada 19 siswa dari 24 siswa 

atau 79%.  

3. Pada siklus  III ada 22 siswa dari 24 siswa atau 92% siswa yang tuntas 

memenuhi KKM. 

4. Metode pembelajaran Modeling The Way dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 yang mendukung 

diterimanya hipotesis “ Implementasi Metode Modeling The Way dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri Pilangsari 2 

kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2012/ 2013”. 
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