
ABSTRAK 

Nur Anisa Solihat (1122090279): Pengaruh Model Pembelajaran Project Based 

Learning Terhadap Peningkatan Pemahaman Daur Air Peserta Didik Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. (Kuasi Eksperimen Semu di Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Kota Bandung) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil pemahaman IPA dan 

model pembelajaran yang digunakan kurang menarik. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang telah dilakukan di kelas V MI Miftahul Huda Kota Bandung 

nilai rata-rata ulangan harian peserta didik pada mata pelajaran IPA ternyata 50% 

nilai rata-ratanya 65.5 dan nilai tersebut masih di bawah KKM.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran penerapan model 

pembelajaran project based learning pada mata pelajaran IPA Pokok Bahasan 

Daur Air Kelas V MI Miftahul Huda Kota Bandung; 2) Pemahaman peserta didik 

kelas V MI Miftahul Huda Kota Bandung sebelum menggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

daur air; dan 3) Pemahaman peserta didik kelas V MI Miftahul Huda Kota 

Bandung setelah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada 

mata pelajaran IPA pokok bahasan daur air.  

Penelitian ini bertolak pada kajian teori yang menyatakan bahwa project 

based learning merupakan pembelajaran yang didesain dengan pengerjaan sebuah 

proyek ketika proses pembelajaran dan meningkatkan keaktifan belajar peserta 

didik di kelas, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik.  

Metode penelitian yang digunakan adalah Kuasi Eksperimen. Adapun 

subjek penelitian adalah peserta didik MI Miftahul Huda Kota Bandung kelas VA 

berjumlah 23 peserta didik  dan VB berjumlah 23 peserta didik. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian adalah tes dan lembar observasi. Teknik analisis data 

menggunakan statistik melalui uji normalitas, homogenitas, uji t dan N-Gain.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran penerapan model 

pembelajaran project based learning pada mata pelajaran IPA dilihat dari aktivitas 

guru pada pertemuan pertama diperoleh presentase 91.67% dan aktivitas peserta 

didik 83.33%, pada pertemuan ke-2 aktivitas guru diperoleh presentase 100% dan 

aktivitas peserta didik 100%. Pemahaman peserta didik kelas yang menggunakan 

model pembelajaran project based leaning diperoleh rata-rata nilai 80 dengan 

kriteria sangat baik karena berada pada rentang nilai 80-100 dan nilai N-Gain 

0.40. Sedangkan peserta didik yang menggunakan model konvensional diperoleh 

rata-rata nilai 75.35 dengan kategori baik berada pada rentang 70-79 dan nilai N-

Gain 0.09. Berdasarkan uji t pada taraf signifikan 5% diperoleh harga thitung = 5.96 

dan ttabel =2.017 maka thitung > ttabel, dengan demikian HO ditolak dan Ha diterima. 

Dengan kata lain pemahaman peserta didik pada mata pelajaran IPA yang 

menggunakan model pembelajaran project based learning lebih baik dari pada 

peserta didik yang menggunakan model konvensional. Sedangkan nilai N-Gain 

kelas eksperimen  0.62 dengan kategori sedang dan kelas kontrol 0.09 dengan 

kategori rendah.  

 


