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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

 
A. Landasan Teori  

1. Minat Belajar  

a. Pengertian Minat  

Menurut Slameto (2003 :57)minat adalah suatu rasa lebih dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Menurut Djaali 

(2008 : 121) minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat juga dapat merupakan suatu perasaan yang secara 

spontanitas muncul apabila seseorang melihat ciri atau kondisi yang 

membuat dirinya merasa tertarik. Menurut Sagala(2008 : 166) minat 

adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas.  

Menurut Syah (2008 : 151) minat berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

minat adalah suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang 

tercipta dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan 
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lingkungannya.Minat dapat dikatakan sebagai dorongan kuat bagi 

seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan 

pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. 

b. Ciri-ciri Minat  

Hurlock (2007:115) berpendapat bahwa ada 7 ciri-ciri minat 

anak yaitu : 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan 

mental. 

Yaitu minat disemua bidang berubah selama terjadi perubahan 

fisik dan mental. 

2) Minat bergantung pada kesiapan belajar. 

Anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka siap 

secara fisik dan mental.Sebagai contoh, mereka tidak dapat 

mempunyai minta sungguh-sungguh untuk permainan bola 

sampai mereka memiliki kekuatan dan koordinasi otot yang 

diperlukan untuk permainan bola tersebut. 

3) Minat bergantung pada kesempatan belajar. 

Kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan 

minat, baik anak-anak maupun dewasa. 

4) Perkembangan minat mungkin tak terbatas. 

Ketidakmampuan fisik dan mental serta pengalaman sosial yang 

terbatas membatasi minat. 
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5) Minat dipengaruhi pengaruh budaya. 

Anak-anak mendapat kesempatan dari orang tua, guru dan orang 

dewasa lain untuk belajar menekuni minat yang dianggapnya 

baik dan sesuai. 

6) Minat berbobot emosional. 

Bobot emosional aspek afektif jadi minat menentukan 

kekuatanya.Bobot emosional yang tidak menyenangkan 

melemahkan minat. 

7) Minat itu egosentris. 

Sepanjang masa kanak-kanak, minat itu egosentris. Misalnya 

minat anak laki-laki pada matematika, sering berlandaskan 

keyakinan bahwa kepandaian dibidang matematika di sekolah 

akan menunjukan langkah penting menuju kedudukan yang 

menguntungkan dalam dunia usaha. 

c. Cara Mengembangkan Minat 

Minat dan perhatian siswa merupakan salah satu faktor yang 

mendukung terhadap keberhasilan belajar siswa.Semakin tinggi 

minat dan perhatian siswa untuk belajar, maka semakin baik hasil 

yang didapatkan.Sebaliknya semakin rendah minat dan perhatian 

siswa untuk belajar, semakin buruk hasil yang diperoleh. 

Menurut Sukadi (2006:51) dalam bukunya "Guru Powerfull 

Guru Masa Depan" menyebutkan ada beberapa hal cara 

mengembangkan minat belajar, antara lain : 
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- Seorang guru diharapkan tampil dengan prima pada saat 

memulai pelaksanaan proses pembelajaran. 

- Variasikan penggunaan metoda dan media pembelajaran. 

- Seorang guru mesti menguasai materi pembelajaran dengan 

keterampilan didaktik. 

- Selingi proses pembelajaran dengan humor yang terkendali. 

- Sesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi dan kapasitas 

kemampuan siswa. 

- Ciptakan suasana kelas aman, tertib, hangat, dan terkendali. 

- Hargai setiap siswa sebagai manusia yang utuh. 

- Ciptakan suasana pembelajaran yang serius, tetapi santai. 

- Ajaklah para siswa untuk menata ruangan kelas sehingga 

menarik minat dan perhatian siswa. 

- Berikan penekanan pada materi-materi tertentu dengan 

komunikasi yang baik. 

- Libatkan seluruh indera dan perasaan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

- Pujilah siswa bila menunjukan prestasi sekecil apapun. 

- Pahami kebutuhan siswa dan penuhi kebutuhan tersebut 

Demikian beberapa hal yang dapat dilakukan seorang 

pengajar atau pembimbing dalam membangun dan menumbuhkan 

minat serta perhatian siswa dalam belajar. 
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d. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010:2) pengertian secara psikologis, 

belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat 

didefinisikan sebagai berikut : ”Belajar ialah suatu proses yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.  

Sedangkan menurut Ahmadi (2004:127) mengemukakan 

belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif 

individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan 

prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. Kita pun hidup 

menurut hidup dan bekerja menurut apa yang telah kita pelajari. 

Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, 

dan bukan suatu hasil. Karena itu, belajar berlangsung secara aktif 

dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh 

melalui suatu proses usaha  yang dilakukan individu untuk 
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memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan. Belajar adalah suatu proses perubahan 

yaitu perubahan di dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan dinyatakan  dalam seluruh aspek tingkah 

laku. 

e. Ciri-ciri Belajar 

Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar 

antara lain: 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar 

Ini berarti individu yang belajar, akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan 

telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya ia 

menyadari bahwa pengetahuannya bertambah. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus menerus dan tidak statis. Satu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan 

berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. 

Misalnya jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan 

mengalami perubahan  

 

Peningkatan Minat dan Prestasi..., Faedah Nurliyatun, FKIP UMP, 2011



 
 

12

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. dari tidak 

dapat menjadi dapat menulis. 

Dalam perubahan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik 

dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar 

itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang 

diperoleh. 

4) Perubahan dalam belajar  bukan bersifat sementara 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap 

atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi 

setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya kecakapan 

seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar, tidak akan 

hilang begitu saja melainkan akan terus dimiliki bahkan akan 

makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. 

5) Perubahan dalam belajar, bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada 

tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah perubahan 

tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya seseorang 

yang belajar mengetik, sebelumnya sudah menetapkan apa yang 

mungkin dapat dicapai dengan tujuan mengetik, atau tingkat 

kecakapan mata yang dicapainya. Dengan demikian perbuatan 

belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku 

yang telah ditetapkan. 
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6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 

belajar, meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika 

seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap 

kebiasaan, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. 

 

B. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar  

Menurut Syah (2003 : 216), prestasi belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan 

perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi 

cipta dan rasa maupun yang berdimensi karsa. Menurut Slameto (2003 : 

2), belajar suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Secara sederhana belajar dapat diartikan sebuah proses pencarian 

informasi baru yang dilakukan oleh seorang individu dalam rangka 

perubahan secara keseluruhan. Dapat disimpulkan prestasi belajar adalah 

hasil pencarian dari sebuah proses pencarian informasi baru dalam 

rangka perubahan secara keseluruhan. 
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Dari pengertian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil tes yang mencerminkan kemampuan 

siswa dalam menguasai materi pelajaran. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Abu Ahmadi (2004:138),faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu: 

1) Faktor internal 

Faktor internal terdiri dari: 

a) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh, yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 

b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas faktor intelektif dan faktor non-intelektif. 

Faktor intelektif meliputi faktor potensial yaitu kecerdasan dan 

bakat. Sedangkan faktor non-intelektif yaitu unsur-unsur 

kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri atas: 

a) Faktor sosial yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakatdan lingkungan kelompok. 
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b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar 

dan iklim. 

d) Faktor lingkungan spiritual dan keamanan. 

Faktor-faktor di atas saling berinteraksi secara langsung ataupun 

tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. Setelah 

diuraikan banyak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, maka menurut Abu Ahmadi (2004:139-147) 

dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: 

(1) Faktor-faktor stimulus belajar 

Faktor stimulus belajar yaitu segala hal diluar individu 

untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Stimulus 

dalam hal ini mencakup material, penugasan, serta suasana 

lingkungan eksternal yang harus diterima dipelajari oleh 

pelajar. Beberapa hal yang berhubungan dengan faktor-

faktor stimulus belajar yaitu panjangnya bahan pelajaran, 

kesulitan bahan pelajaran, berartinya bahan pelajaran, berat 

ringannya tugas dan suasana lingkungan eksternal. 

(2) Faktor-faktor metode belajar 

Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat 

mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh si pelajar. 

Oleh karena itu, metode yang dipakai oleh guru 
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menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses belajar. 

Faktor-faktor metode belajar terdiri atas kegiatan berlatih 

atau praktek, overlearning dan drill, resitasi selama belajar, 

pengenalan tentang hasil-hasil belajar, belajar dengan 

keseluruhan dan dengan bagian-bagian, penggunaan 

modalitas indra, bimbingan dalam belajar serta kondisi-

kondisi insentif. 

(3) Faktor-faktor individual 

Faktor individual sangat besar pengaruhnya terhadap belajar 

seseorang dibandingkan dengan faktor stimuli dan metode 

belajar. Faktor individual tersebut terdiri atas kematangan, 

faktor usia kronologis, faktor perbedaan jenis kelamin, 

pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi 

kesehatan jasmani, kondisi kesehatan rohani serta motivasi. 

 
C. Metode Project Based Learning  

a. Pengertian Project Based Learning  

Menurut Kunandar (2007: 301) Project Based Learning adalah 

metode pengajaran komperhensif dimana lingkungan belajar siswa 

(kelas) didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap 

masalah otentik termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata 

pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. 

Menurut Sugito (1994: 38) Project Based Learning  adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dimana guru menugaskan peserta didik 
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mempelajari sesuatu yang kemudian dipertanggung jawabkan. Project 

Based Learning dapat diartikan metode belajar yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan 

beraktifitas secara nyata. 

Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat disimpulkan Project 

Based Learning metode pembelajaran untuk mendalami pemebelajaran 

dengan menggunakanpermasalahan sebagai simulasi dalam berfokus 

kepada aktivitas belajar terhadap permasalahan yang nyata. 

Menurut Sugito (2004 : 38), Project Based Learning  memiliki 

tiga fase yaitu : 

1. Guru memberikan tugas. 

2. Peserta didik melakukan tugas. 

3. Peserta didik mempertanggung jawabkan kepada guru apa yang telah 

mereka pelajari. 

b. Karakteristik Project Based Learning 

1. Tugas harus dipahami oleh peserta didik. 

2. Petunjuk-petunjuk tentang cara mengerjakan. 

3. Berkaitan dengan yang dipelajari peserta didik. 

4. Dibicarakan bersama dengan peserta didik. 

5. Sedapat mungkin tidak sama tetapi berbeda-beda menurut 

kesanggupan dan minat peserta didik. 

6. Disesuaikan dengan waktu yang ada pada peserta didik. 

7. Mengandung arti bagi peserta didik. 
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c. Jenis Project Based Learning 

Jenis Project based Learning menurut Sugito (2004 : 39)  ada 

beberapa macam antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Project Based Learning Latihan 

Tugas ini terdiri dari soal-soal yang sudah dijelaskan, akan tetapi 

memerlukan latihan yang lebih banyak di luar jam pelajaran.  

Guru menyuruh peserta didik mempelajari sejumlah halaman dari 

buku tertentu  

2. Project Based Learning ( tugas mempelajari sejumlah halaman) guru 

menyuruh peserta didik mempelajari sejumlah halaman dari buku 

tertentu. 

3. Ject Based Learning (tugas mempelajari suatu topik atau pokok 

bahasan tertentu) 

4. Project Based Learning (eksperimen) peserta didik disuruh membuat 

suatu persoalan. 

5. Project Based Learning (tugas praktis) peserta didik ditugaskan 

membuat sesuatu dengan menggunakan keterampilan motoris. 

6. Project Based Learning (tugas individual) tugas yang dilakukan oleh 

setiap peserta didik. 

7. Project Based Learning (tugas kelompok) tugas yang dilakukan oleh 

sekelompok peserta didik. 
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d. Kebaikan dan kelemahan Project Based Learning 

Kebaikan dan Kelemahan Project Based Learningmenurut Sagala 

(2009 :219) : 

1. Kebaikan  

Metode pemberian tugas Project Based Learning antara lain : 

a. Pengetahuan yang diperoleh murid dari hasil belajar, hasil 

percobaan atau hasil penyelidikan yang banyak berhubungan 

dengan minat atau bakat yang berguna untuk hidup mereka akan 

lebih meresap, tahan lama dan lebih otentik. 

b. Mereka berkesempatan memupuk perkembangan dan 

keberanian mengambil inisiatif, bertanggung jawab dan berdiri 

sendiri. 

c. Tugas dapat lebih meyakinkan tentang apa yang dipelajari dari 

guru, lebih memperdalam memperkaya atau memperluas 

wawasan tentang apa yang dipelajari. 

d. Tugas dapat membina kebiasaan dan komunikasi yang maju 

demikian pesat dan cepat. 

e. Metode ini dapat membuat siswa bergairah dalam belajar 

dilakukan dengan berbagai variasi sehingga tidak 

membosankan. 
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2. Kelemahan 

Metode pemberian tugas Project Based Learning antara lain : 

a. Seringkali siswa melakukan penipuan diri dimana mereka hanya 

meniru hasil pekerjaan orang lain, tanpa mengalami peristiwa 

belajar. 

b. Ada kalanya tugas itu dikerjakan oleh orang lain tanpa 

pengawasan. 

c. Apabila tugas terlalu diberikan atau hanya sekedar melepaskan 

tanggung jawab bagi guru, apalagi bila tugas-tugas itu sukar 

dilaksanakan ketegangan mental mereka dapat terpengaruh. 

d. Apabila tugas diberikan secara umum mungkin seseorang anak 

didik akan mengalami kesulitan karena sukar selalu 

menyelesaikan tugas dengan adanya perbedaan individual. 

e. Cara mengatasi kelemahan-kelemahan Project Based Learning 

menurut Sagala (2008 : 219), ada beberapa cara untuk mengatasi 

kelemahan dari metode pemberian tugas Project Based Learning 

: 

1) Tugas diberikan kepada siswa hendaknya jelas, sehingga 

mereka mengerti apa yang harus dikerjakan. 

2) Tugas diberikan kepada siswa dengan memperlihatkan 

perbedaan individu masing-masing. 

3) Waktu untuk menyelesaikan tugas harus cukup. 
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4) Kontrol atau pengawasan yang sistematis atas tugas yang 

diberikan sehingga mendorong siswa untuk belajar dengan 

sungguh-sungguh. 

5) Tugas yang diberikan hendaklah mempertimbangkan : 

a) Menarik minat dan perhatian siswa. 

b) Mendorong siswa untuk mencari, mengalami dan 

menyampaikan. 

c) Diusahakan tugas itu bersifat praktis dan ilmiah. 

d) Bahan pelajaran yang ditugaskan agar diambilkan dari 

hal-hal yang dikenal siswa. 

 

D. Pembelajaran Mata Pelajaran IPA SD  

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Triyanto (2010:136) mengemukakan IPA adalah suatu 

kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah 

seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa 

ingin tahu, terbuka, dan jujur. 

Menurut Ali dan Rahma (2010:18) bahwa IPA adalah suatu 

pengetahuan teoritis yang diperoleh/disusun dengan cara yang 

khas/khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, observasi dan 

demikian seterusnya kait-mengait antara cara yang satu dengan cara yang 
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lain. Cara untuk memperoleh ilmu secara demikian ini terkenal dengan 

nama metode ilmiah. 

Menurut dokumen Permendiknas (2006: 83) dikemukakan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentag 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.  

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi anak 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan 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 

diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu anak didik 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

suatu kumpulan teori yang sistematis, bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan yang 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi anak didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 
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IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasi. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada 

penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang 

dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi 

bekerja ilmiah secara bijaksana.  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan ketrampilan proses dan sikap ilmiah. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di 

SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

oleh anak didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di 

setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

pemberdayaan anak didik untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

   2.Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 

2006 yang dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum tingkat 
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satuan pendidikan, menjelaskan bahwa pembelajaran IPA di SD 

bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 
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E. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD dalam Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, yaitu sebagai berikut : 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan. 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana. 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya.  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, anak didik perlu 

dilibatkan secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran. Dengan kata lain peserta didik ditingkatkan keterampilan 

prosesnya dalam pembelajaran. 

 

F. Hakikat Pembelajaran IPA 

Hakekat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala 

melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun 

atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang 

tersusun atas tiga komponen terpenting berupa komponen konsep, prinsip, 

dan teori yang berlaku secara universal. 
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Merujuk pada tujuan IPA sebagaimana dijelaskan di atas, maka nilai-

nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain sebagai 

berikut : 

1. Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut 

langkah-langkah metode ilmiah. 

2. Ketrampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 

3. Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan. 

Sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan 

pendidikan, maka pendidikan IPA di sekolah mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu, yaitu : 

1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat hidup dan 

bagaimana bersikap. 

2. Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

3. Memberikan ketrampilan untuk melakukan pengamatan. 

4. Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja serta menghargai 

para ilmuan penemunya. 

5. Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan 

permasalahan. 
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G. Pokok Bahasan Materi Pembelajaran Rangka Manusia Dan Fungsinya  

Menurut Waluyo (2008: 2) materi rangka manusia dan fungsinya 

diberikan di kelas IV. Materi yang harus diajarkan meliputi : 

1. Rangka Manusia 

Manusia dapat berjalan, berlari dan menggerakkan anggota 

tubuhnya karena di dalam tubuh manusia terdapat tulang.Tulang-tulang 

tersebut saling bersambungan.Sambungan antara tulang dan tulang 

dinamakan persendian.Karena adanya persendian inilah, tulang-tulang 

dalam tubuh kita dapat digerakkan. Rangka dalam tubuh kita tersusun 

dari tiga kelompok yaitu sebagai berikut : 

a. Rangka Kepala 

Rangka kepala (tengkorak) meliputi tulang-tulang tengkorak wajah 

dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri 

atas 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang 

rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau 

luku, dan tulang lidah. Tulang pelindung otak meliputi 1 tulang dahi, 

1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 

tulang baji dan 2 tulang tapis.  

b. Rangka badan 

Rangka badan terdiri dari : 

- Tulang dada, dibagi menjadi tiga bagian yaitu hulu tulang dada, 

badan tulang dada dan tulang taju pedang. 
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- Tulang rusuk, terdiri dari tulang rusuk sejati (7 pasang), tulang 

rusuk palsu (3 pasang) dan tulang rusuk melayang 2 pasang. 

- Tulang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang 

tulang selangka. 

- Tulang belakang memiliki ruas-ruas tulang belakang merupakan 

susunan tulang kecil yang terdiri dari tulang leher (7 ruas), 

tulang punggung (12 ruas), tulang pinggang (5 ruas), tulang 

kelangkang (5 ruas) dan tulang ekor (4 ruas). 

- Tulang panggul terdiri dari sepasang tulang pinggul, sepasang 

tulang kemaluan dan sepasang tulang duduk. 

c. Rangka anggota gerak 

Tulang-tulang anggota gerak terdiri dari dua bagian besar, yaitu  

- Tulang tangan, terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, 

tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak 

tangan dan tulang jari-jari tangan. 

- Tulang kaki, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, 

tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang 

telapak kaki dan tulang jari-jari kaki. 

2. Sendi 

Tulang manusia berhubungan satu sama lain. Hubungan antara 

tulang-tulang manusia disebut sendi. 
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Contoh sendi yang terdapat pada tubuh manusia adalah sebagai berikut : 

a. Sendi engsel, adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu 

arah. Contoh sendi pada lutut yang berhubungkan tulang paha dan 

tulang kaki bawah. 

b. Sendi Peluru, adalah sendi yang memungkinkan gerak ke semua 

arah. Contoh sendi pada ruas tulang leher yang paling atas. 

c. Sendi Pelana, adalah sendi yang bergerak ke dua arah yaitu ke 

samping dan ke depan. 

d. Sendi Geser, adalah persendian tempat ujung tulang yang satu 

menggeser ujung tulang yang lain. 

e. Sendi Putar, adalah persendian tempat tulang yang satu berputar 

mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai proses. 

3. Fungsi Rangka 

Menurut Haryanto (2007: 2) kegunaan rangka adalah sebagai berikut : 

a. Menguatkan dan menegakkan tubuh 

b. Menentukan bentuk tubuh 

c. Tempat melekatnya otot 

d. Melindungi bagian tubuh yang penting dan halus 

 

H. Penelitian Yang Relevan 

Peneliti menemukan penelitian tindakan kelas (PTK) sejenis yaitu 

dengan judul “Pembelajaran IPA (Project Based Learning) Untuk 

Meningkatkan Akademik Skill Siswa di MI Miftakhil Ulum Serut 02 Jember 

yang dilakukan oleh namaSuwarti tahun 2005. Hasilnya adalah pembelajaran 
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langsung dapat meningkatkan akademis skill sehingga minat dan prestasi 

belajar IPA siswa kelas IV MI Miftakhul Ulum Serut 02 Jember. 

 

I. Kerangka Berpikir 

Project Based Learningadalah suatu pendekatan pengajaran 

komprehensif dimana lingkungan belajar siswa (kelas) didesain agar siswa 

dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk 

pendalaman materi dari topik suatu mata pelajaran. 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode project based 

learning siswa diberi permasalahan yang sudah dituangkan dalam buku paket. 

Setelah buku paket dibagikan, siswa bersama-sama mencermati permasalahan 

yang diberikan oleh guru, selanjutnya siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan kelompok masing-masing. Dari permasalahan yang 

diberikan oleh guru, akan muncul pendapat dari anggota kelompok (inisiatif). 

Penyampaian pendapat itu akan ditanggapi oleh anggota kelompok yang lain 

(responsif). Dalam satu kelompok, masing-masing siswa diberikan kebebasan 

untuk berperan aktif dalam diskusi sehingga masing-masing siswa 

mempunyai pendapat untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

guru. 

Dengan suasana belajar yang menyenangkan dan tertib siswa akan 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. Dengan minat belajar yang tinggi, 

siswa akan lebih bersemangat dan serius dalam belajar dan pada akhirnya 

akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan menggunakan metode 

Peningkatan Minat dan Prestasi..., Faedah Nurliyatun, FKIP UMP, 2011



 
 

31

Project Based Learning diharapkan siswa kelas IV SDN Sikampuh 02 Kroya 

dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 

 

J. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

Melalui pembelajaran dengan metode Project Based Learningpada materi 

rangka manusia dan fungsinya diduga minat siswa kelas IV SDN Sikampuh 

02 Kroya meningkat.Dengan meningkatkan minat siswa diharapkan 

meningkat juga prestasi belajar siswa. 

 

 

Peningkatan Minat dan Prestasi..., Faedah Nurliyatun, FKIP UMP, 2011




