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Penelitian yang dilakukan di kelas III SDN 4 Ketro Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan menunjukkan adanya permasalahan yang 
muncul dalam proses pembelajaran. Masalah yang muncul tersebut diantaranya 
bahwa siswa pada saat pembelajaran masih pasif, tidak semangat, mengantuk, 
dan tidak konsentrasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
belajar siswa pada tema pengalaman menggunakan metode PjBL Demonstrasi di 
SDN 4 Ketro,.Penelitian ini menggunak an penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian ini adalah siswa dan guru kelas III SDN 4 Ketro, Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Penelitian tindakan Kelas ini dilaksankan 
dalam dua siklus. Metode pengumpulan data digunakan teknik observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data deskriptif.Dari hasil tindakan siklus I sampai siklus II terjadi 
peningkatan keaktifan belajar tema pengalaman yang didapat dari siswa. Pada 
siklus I tingkat keaktifan belajar siswa yaitu 60,23%, sedangkan pada siklus II 
tingkat keaktifan belajar siswa mencapai 85,12%. Hal ini menyatakan bahwa ada 
peningkatan sebanyak 24,98 % dari siklus I ke silkus II. Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode PjBL demonstrasi pada tema 
pengalaman dapat meningkatkan keaktifan belajar tema pengalaman pada siswa 
kelas III SDN 4 Ketro semester I, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten 
Grobogan tahun pelajaran 2014/2015. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menjadikan 

manusia yang berilmu, berbudaya, bertakwa serta mampu menghadapi 

tantangan masa datang. Dengan pendidikan tersebut juga akan melahirkan 

peserta didik yang cerdas serta mempunyai kompetensi dan skill untuk 

dikembangankan ditengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal 

demikian tidak terlepas dari faktor penentu dalam keberhasilan peserta didik 

dalam pendidikan. Salah satu faktor utamanya adalah kemampuan guru 

mengunakan metode  dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran di SD Negeri 4 Ketro  belum berhasil sepenuhnya, 

terutama dalam pemakaian metode. Guru cenderung menggunakan metode 

ceramah dalam pembelajaran. Gurudalam mengajar cenderung bersifat 

informatif atau hanya transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa sehingga 

siswa belum terlibat secara a ktif dalam proses pembelajaran.  

Cara belajar siswa sangat tergantung kepada guru. Guru merupakan 

satu-satunya sumber belajar. Siswa sangat pasif dalam kegiatan belajar 

mengajar, pada saat diminta untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau 

perasaan secara lisan siswa tidak bisa menjawab.  

Banyak sekali masalah yang dihadapi guru pada saat pembelajaran 

berlangsung.Masalah tersebut sangat beragam untuk setiap tema  

pembe lajaran.Diantaranya siswa ribut, siswa tidak memperhatikan ketika 

guru menjelaskan materi, ketika di adakan evaluasi siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dari hasil pengamatan 

peneliti dapat mengidentifikasi beberapa factor yang menjadi penyebab 

ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran, yaitu guru tidak bisa membuat 

suasana belajar yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Metode 

pembelajaran yang digunakan monoton  sehingga membuat anak bosan, siswa 

tidak memiliki keaktifan dalam belajar. 

Metode yang sesuai dalam pembelajaran tematik, salah satunya adalah 

model pembelajaran berbasis proyek ( PJBL ). Hal ini dikarenakan 

pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model belajar yang menggunakan 



masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas nyata. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan strategi 

pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan keaktifan siswa secara 

optimal, salah satunya dengan menggunakan metode PJBL. Oleh karena itu 

peneliti mengambil judul “Peningkatan Keaktifan Belajar Dalam 

Pembelajaran Tematik Dengan Tema Pengalaman Melalui Penerapan Metode 

PJBL Demonstrasi Pembuatan Jam Dari KardusPada Siswa Kelas III 

Semester I SDN4 Ketro  Tahun 2014 / 2015.” 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian peningkatan keaktifan belajar dalam pembelajaran tematik 

dengan tema pengalaman melalui penerapan metode PJBL demonstrasi 

pembuatan jam dari kardusdilaksanakan di SD Negeri 4Ketro.Penelitian ini 

dilaksanakan dari bulan September 2014 sampai dengan bulan November  

2014.Dengan subjeknya guru dan siswa kelas III SD Negeri 4 Ketro yang 

berjumlah 21 siswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan PTK. Menurut Carr dan 

Kemmis ( Joko Suwandi, 2011:4 ) mengatakan bahwa PTK merupakan suatu 

pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan cara 

mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar 

kritis terhadap praktik tersebut dan agar mampu unntuk mengubahnya. 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang 

dikemukakan oleh Stephen Kemmis dan Robbin Mc. Taggart (dalam Joko 

Suwandi, 2011: 9) yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri atas 

empat komponen, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi 

(observing), dan refleksi (reflecting). Sesudah satu siklus selesai 

diimplementasikan, khususnya sesudah ada refleksi, kemudian diikuti dengan 

perencanaan ulang/ revisi terhadap implementasi selanjutnya.Berdasarkan 

perencanaan ulang tersebut dilaksanakan dalam bentuk siklus. 



Variabel bebas pada penelitian ini adalah metode PJBL 

demonstrasisedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keaktifan 

belajar siswa.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.Observasi adalah 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek 

yang diteliti ( Rubino Rubiyanto, 2011:85 ). Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah observasi langsung.Observasi langsung merupakan 

observasi yang dilakukan terhadap obyek yang diteliti tanpa melalui 

perantara.Pengumpulan data melalui observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara la ngsung 

dan mencatat gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode wawancara 

digunakan untuk mengetahui situasi sebenarnya di lapangan malalui nara 

sumber yang ada. Metode tes dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengukur 

tingkat pemahaman, dan keaktifan belajar siswa kelas III SD Negeri 4 Ketro  

pada pelajaran tematik setelah dilakukan tindakan yaitu dengan penerapan 

metode PJBL demonstrasi. Tes yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa adalah soal-soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

Sedangkan tes yang digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan belajar 

siswa adalah dengan melihat  aktivitas dan antusias siswa dalam mengikuti 

pelajaran tema pengalaman. Metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis, yaitu hasil ulangan 

harian.Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. 

Dokumentasiyang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

berupa : silabus,RPP, hasil karya peserta didik, hasil karya guru, arsip, lembar 

kerja, nilai ulangan harian tema pengalaman, dan lain-lain.  Metode 

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang sekolah, daftar nama 

siswa, data keaktifan belajar siswa dan nilai siswa kelas III SD Negeri 4 

Ketro.  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data-data 

yang telah berhasil dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif 

komparatif (statistik deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik 



deskriptif komparatif digunakan untuk data keaktifan belajar dengan 

membandingkan hasil per siklus dengan indikator kinerja keaktifan belajar 

per siklus, sedangkan teknik analisis kritis digunakan untuk menganalisis data 

pembelajaran menggunakan metode PjBL demonstrasi dan mengungkapkan 

kelemahan dan kelebihan pelaksanaan tindakan dan hasil tersebut digunakan 

untuk dasar tindakan berikutnya.  

Untuk menjamin kemantaban dan kebenaran data penelitian, maka 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.Serta 

menggunakan validitas isi. Indikator keaktifan pembelajaran tema pengalaman 

meningkat 60% pada siklus I, dan 85% pada siklus II.Indikator kinerja guru 

dalam penerapan metode PjBL demonstrasi meningkat 65% pada siklus I, dan 

85 % pada siklus II. 

 

C.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.  Hasil Penelitian  

Sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas, dalam penelitian 

ini dilakukan penelitian prasiklus untuk mengetahui kondisi awal pada 

saat pembelajaran tema pengalaman, kemudian barulah dilaksanakan 

penelitian siklus I dari hasil refleksi diketahui kekurangan-kekurangan 

yang harus diperbaiki pada siklus selanjutnya. Kemudian peneliti 

merencanakan tindakan siklus II yang tahapannya sama dengan siklus I. 

Peningkatan keaktifan belajar siswa pada tema pengalaman sebelum 

tindakan sampai pada siklus II dapat dilihat pada tabel dan grafik di 

bawah ini: 

Tabel 1.Keaktifan  Belajar Tema Pengalaman Menggunakan Metode 
Pembelajaran PjBL Demonstrasi 

No Nama % 
Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

1 Eka Susanti 33.33% 62.50% 87.50% 
2 Tri Sutrisno 25.00% 56.25% 81.25% 
3 Lutfi Evy Agustina  25.00% 75.00% 100.00% 
4 Nurul Muttakin 25.00% 50.00% 75.00% 
5 Ahmad Khoirul 50.00% 68.75% 93.75% 



No Nama % 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

6 Marcelino angriawan 25.00%  50.00% 75.00% 
7 Riska Bahtiar 33.33% 68.75% 93.75% 
8 Riski Bahtiar 37.50%  68.75% 93.75% 
9 Ahmad Riyan Maulana 25.00%  50.00% 68.75% 
10 Ali Ma’sum 25.00%  50.00% 81.25% 
11 Ami Novita 25.00%  62.50% 81.25% 
12 Avivah Zakiyatul M 33.33% 75.00% 100.00% 
13 Dwi Hastuti 25.00%  56.25% 81.25% 
14 Farsya Adi Nugroho 37.50% 56.25% 81.25% 
15 Martono 25.00%  50.00% 87.50% 
16 M. Trimo Lesmono 33.33%  56.25% 87.50% 
17 Nabila Azzahra 43.75%  75.00% 100.00% 
18 Nur Aini 25.00%  62.50% 87.50% 
19 Priska Purnamasari 33.33%  56.25% 81.25% 
20 Velisa Sevina 33.33%  68.75% 81.25% 
21 Riyo Setyono 25.00%  50.00% 68.75% 

Rata-rata  30.41%  60.23% 85.12% 
 

Untuk  memperjelas peningkatan keaktifan belajar, dapat dilihat 

pada diagram berikut : 

 

Gambar 1. Diagram peningkatan keaktifan belajar tema  pengalaman 

Berdasarkan tabel dan grafik peningkatan keaktifan belajar siswa 

kelas III pada tema pengalaman sampai pada siklus II mengalami 

peningkatan dan mencapai indikator yang ditetapkan. Terbukti dengan 
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adanya peningkatan keaktifan belajar yang telah mencapai target yang 

ditetapkan oleh peneliti sebesar 85% dari 21 siswa.  

Pada tahap prasiklus tingkat keaktifan siswa hanya 30.41%. 

Pelaksanaan siklus I hingga siklus II dapat diketahui rata -rata keaktifan  

belajar dengan penerapan metode PjBL demonstrasi dengan pemanfaatan 

kardus bekas pada siklus I adalah 60.23%  dan siklus II adalah 85.12%. 

Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan setiap siklus. Hal ini 

menyatakan terdapat peningkatan keaktifan sebanyak 24.89% dari siklus 

I. Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keaktifan belajar 

siswa kelas III SDN 4 Ketro meningkat. 

2. Pembahasan 

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal bidang pendidikan 

yang berfungsi sebagai sarana menuntut ilmu bagi siswa.Berbagai 

macam ilmu diajarkan di sekolah. Guru bertindak sebagai fasilitator bagi 

siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru harus menggunakan 

metode pembelajaran yang sesuai dalam menyampaikan materi pelajaran.  

Penelitian tindakan ini dilakukan di kelas III SDN 4 Ketro 

kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan yang berjumlah 21 siswa. 

Penelitian yang dilakukan adalah tentang peningkatan keaktifan  belajar 

dalam tema pengalaman menggunakan meode PjBL Demonstrasi.Dalam 

penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua 

siklus.Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan tindakan masih 

terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan siswa kurang 

semangat belajar yang berpengaruh pada hasil evaluasi belajar siswa. 

Permasalahan yang muncul diantaranya adalah: siswa kurang semangat 

mengikuti pelajaran, perhatian siswa tidak fokus pada pelajaran, dan 

penerapan metode PjBL demonstrasi kurang maksimal. Agar siswa lebih 

semangat belajar dan dapat memahami materi pelajaran yang 

disampaikan guru, maka guru menerapkan metode pembelajaran PjBL 

demonstrasi menggunakan kardus bekas.PjBL demonstrasi merupakan 



metode pembelajaran yang dirasa dapat meningkatkan keaktifan  belajar 

dan akhirnya dapat meningkatkan pemahaman pada tema pengalaman.  

Melalui metode PjBL demonstrasi dengan menggunakan kardus 

bekas yang dilaksanakan secara berkelompok dengan penerapan langkah 

demi langkah akan memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran 

serta menjadi tertarik dan aktif  belajar karena siswa diajak untuk aktif 

dalam pembelajaran bersama kelompok. 

Keaktifan  belajar pada siklus I sudah mengalami peningkatan, 

namun belum sesuai yang diharapkan karena  masih ada beberapa siswa 

yang bermain sendiri, tidak aktif dalam pembelajaran, masih ada 

beberapa siswa yang belum memahami materi yang diajarkan. Pada 

siklus I masih ada indikator yang belum dilaksanakan guru.  

Kegiatan yang dilakukan oleh guru masih terdapat kekurangan, 

antara lain: 

1.  Guru kurang menguasai kelas, sehingga masih ada beberapa siswa 

yang asyik bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung.  

2.  Guru belum membimbing siswa dengan baik pada saat mengerjakan 

tugas. 

Pada pelaksanaan siklus II siswa terlihat lebih aktif dan 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga keaktifan 

juga mengalami peningkatan. Pencapaian yang ditargetkan guru peneliti 

adalah siswa yang aktif mengikuti pelajaran lebih dari 85,12% dari 

jumlah siswa yang hadir. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

penerapan metode PjBL demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan  

belajar siswa.  

Pelaksanaan siklus I hingga siklus II dapat diketahui rata-rata 

keaktifan  belajar dengan penerapan metode PjBL demonstrasi dengan 

pemanfaata n kardus bekas pada siklus I adalah 60.23%  dan siklus II 

adalah 85.12%. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan setiap 

siklus. Hal ini menyatakan terdapat peningkatan keaktifan sebanyak 



24.89% dari siklus I. Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 

keaktifan belajar siswa kelas III SDN 4 Ketro meningkat. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan kesimpulan dan data -data hasil penelitian terbukti 

bahwa penerapan metode PjBL Demonstrasi dengan pemanfaatan kardus 

bekas dalam pembelajaran tema pengalaman dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. Sehingga penelitian tindakan kelas dapat diimplikasikan 

sebagai berikut: 

1.  Setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan metode PjBL 

Demonstrasi pada pembelajaran tema pengalaman, siswa terlihat lebih 

aktif dan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran.  

2.  Pemahaman siswa meningkat dan hasil evaluasi pembelajaran juga 

meningkat.  

3.  Suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup.  

4.  Penerapan metode PjBL Demonstrasi dengan pemanfaatan kardus bekas 

dapat menarik perhatian siswa karena selain mereka dapat 

mempraktikkan secara langsung, mereka juga merasa senang. Dengan 

demikian siswa lebih cepat memahami materi yang diajarkan guru dan 

tidak mudah lupa dengan pengetahuan yang telah didapatnya.  
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