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SARI 
 
Ayu Nyoman Murniati, Ngurah. 2005. Pengembangan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kreativitas dan Kerjasama 
Siswa dalam Pembelajaran IPA di SD.  
Tesis. Program Studi Pendidikan IPA, Pasca Sarjana, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing : I. Dr. Achmad Sofyan, MPd,  II. 
Drs. Mosik, MS. 

Kata Kunci : model pembelajaran berbasis masalah, kreativitas, kerjasama, 
pembelajaran IPA. 

 
 
 Pembelajaran IPA di SD dewasa ini masih jauh dari harapan di dalam 
kurikulum pembelajaran yang berlaku. Hasil nilai yang diperoleh sangat rendah. 
Minat dan kreativitas  anak terhadap pembelajaran IPA sangat rendah. Keinginan 
siswa untuk belajar aktif dan mendalami pelajaran IPA masih rendah. Belajar 
kreatif tidak hanya menyangkut perkembangan kognitif (penalaran), tetapi juga 
berhubungan erat dengan penghayatan pengalaman belajar yang mengasyikkan. 
Agar perilaku kreatif dapat terwujud, baik ciri – ciri kognitif maupun ciri – ciri 
afektif (sikap dan nilai) dari kreativitas perlu dikembangkan pembelajaran secara 
terpadu. Jika proses pembelajaran menggunakan tehnik – tehnik kreatif maka 
siswa akan menjadi lebih produktif  dan percaya pada diri sendiri. Inisiatif dan 
kreativitas guru untuk menciptakan suasana belajar yang memupuk dan 
menunjang kreativitas siswa, suasana dimana siswa bebas untuk mengungkapkan 
pikiran – pikiran dan perasaan – perasaannya sangat diperlukan. Siswa menjadi 
tidak takut untuk beraktivitas, siswa tidak takut salah yang menyebabkan siswa 
lebih cenderung untuk berdiam diri daripada mengambil resiko dicela oleh guru 
atau ditertawakan teman sebayanya. Pembelajaran kreatif sangat sulit dipenuhi 
oleh guru. Hal ini disebabkan karena kenyataan di lapangan  saratnya beban kerja 
yang dipikul oleh seorang guru SD akan  mempengaruhi perkembangan 
kemampuan  dan wawasan  yang dimiliki oleh guru tersebut. Seorang guru yang 
mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan kurang memberikan motivasi pada 
tiap mata pelajaran yang diajarkannya. Terlebih lagi guru tersebut tidak menyukai 
mata pelajaran yang dimaksud. Sehingga dapat dibayangkan bagaimanakah 
kedalaman materi yang akan diperoleh siswa ? Bagaimanakah hasil belajar yang 
dicapai siswa ? Demikian juga dalam pembelajaran IPA. Keterbatasan – 
keterbatasan ini mengakibatkan guru enggan melakukan inovasi dalam 
pembelajaran, sehingga mengakibatkan siswa kurang berminat terhadap mata 
pelajaran tertentu (dalam hal ini yang menurut mereka banyak membutuhkan 
pikiran). Siswa cenderung belajar mandiri, belajar sendiri, karena guru kurang 
memperkenalkan belajar berkelompok dalam kelas.  Pelajaran IPA termasuk 
pelajaran yang menurut siswa – siswa SD adalah pelajaran yang sulit. Kesulitan 
yang mereka peroleh karena dalam pelajaran IPA biasanya dibutuhkan 
kemampuan menghafal dan berhitung yang bagus. Berdasar kenyataan tersebut 
perlu dikembangkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 
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kreativitas dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA. Model pembelajaran 
yang dikembangkan harus mudah dilakukan guru ( terutama dalam guru 
berinovasi) dan mudah dilakukan oleh siswa. Pada penelitian ini dipilih model 
pembelajaran berbasis masalah, dalam hal ini pengembangan model pembelajaran 
berbasis masalah yang dapat diterapkan pada anak – anak Sekolah Dasar (SD). 
 Penelitian  ini bertujuan untuk menerapkan pengembangan model 
pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kretivitas dan kerjasama 
siswa dalam pembelajaran IPA di SD. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah pengembangan model pembelajaran berbasis masalah yang 
dapat meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA di 
SD. 
 Subyek penelitian yang dipilih adalah siswa kelas 5 SD Negeri Gemah 1-2 
tahun pelajaran 2004/2005. Jumlah siswa yang diteliti sebanyak 48 siswa, yang 
terdiri dari 21 orang siswa putri dan 27 orang siswa putra. 
 Desain penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 3 siklus 
yang bersifat kolaboratif yang didasarkan pada permasalahan – permasalahan 
yang muncul dalam pengembangan model pembelajaran berbasis masalah pada 
pembelajaran sains di SD. 
 Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dokumen dan proses 
belajar mengajar. Jenis data yang dianalisis adalah data kualitatif dan data 
kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah prosentase untuk 
mengetahui respon siswa dalam hal kreativitas dan kerjasama. Kemudian Uji 
Wicolson untuk mengetahui kehomogenan data pada jenis data statistik non 
parametrik. Sehingga kesimpulan terhadap hipotesis yang ditetapkan akan valid. 
Hipotesis kerja yang ditetapkan adalah bahwa pengembangan model pembelajaran 
berbasis masalah dapat meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa dalam 
pembelajaran IPA di SD. 
 Hasil penelitian yang diperoleh bahwa 80 % guru SD Negeri Gemah 
masih mengajarkan pembelajaran IPA yang bersifat konvensional. Ketika diberi 
tindakan dalam siklus 1 diperoleh peningkatan yang tidak terlalu berarti, yaitu 
kurang lebih  20,83 % pembelajaran IPA bervariasi atau 79,17 % pembelajaran 
masih bersifat monoton. Pada siklus kedua mulai tampak variasi pembelajaran 
yaitu sebesar 25,84 % atau 74,16 % pembelajaran masih bersifat monoton. Di 
siklus akhir terlihat peningkatan variasi pembelajaran menjadi 77,9 % (kurang 
lebih 22,1 % masih bersifat monoton). 
 Kreativitas siswa dalam pembelajaran naik dari 66,7 % pada siklus 
pertama sampai 86,4 % pada siklus ketiga. Peningkatan kerjasama siswa tercapai 
juga dalam penelitian ini yaitu mulai 51,6 % siklus pertama sampai 86,95 % pada 
siklus ketiga. Dari hasil penelitian dengan melihat kreativitas dan kerjasama siswa 
tinggi dalam pembelajaran IPA, menimbulkan motivasi dan minat siswa dalam 
pembelajaran IPA juga tinggi. Hal ini menyebabkan ketuntasan belajar 85 % 
tercapai  di akhir siklus yang ketiga. 
  

 

 



 

x 

ABSTRACT 
Ayu Nyoman Murniati, Ngurah. 2005. Developing the problem-based learning 

model to improve students’ creativity and cooperation in the learning 
of natural science in elementary school. Thesis. Natural Sciences 
Study Program, Post-graduate program, State University of 
Semarang. Supervisors : (1)  Dr. Achmad Sofyan, M.Pd., (2) Drs. 
Mosik, M.S. 

Key Words : problem-based learning model, creativity, cooperation, natural 
science  learning. 

 
      The learning of Natural Science (IPA) today is still far from what is expected 
in the present curriculum. The grades are very low. The student’s interest and 
creativity in IPA learning are low. Student’s desire to learn actively and to deeper 
learn IPA is still low. Creativity learning does not only involve cognitive 
development, but also enjoyable learning experience. For creative learning to takr 
place, both the cognitive and affective characteristics of creativity, an integrated 
learning should be developed. If the learning process uses creative techniques, the 
students will be more productive and self-confident. The teacher’s initiative and 
creativity to create supporting atmosphere, in which students are free to express 
ideas and feelings, are highly necessary. Students are not afraid to be active, not 
afraid to make mistakes which will cause them to keep silent rather than run the 
risk of  being reproached by the teacher and laughed at by their friends. The 
reality in the field theheavy workload of the elementary school teachers will 
influence their competence as well as vision. A teacher who teaches more than 
one subject will give less attention to every  subject he teaches.What is more  if 
the teacher does not like one of the subjects. It can be imagined how for the 
students  can learn the materials. What the result will be like.  This happens in the 
learning of IPA. These limitation will cause  the teacher reluctant to innovate in 
teaching, which will make the students pay little attention to certain subjects (in 
this case are those which require hard thinking).  Student tend to learn 
independently, by themselves, since the teacher does not habituate them to learn 
in groups. IPA is a difficult subject according to most students. The difficulty is 
due to the fact that IPA requires good memory and counting ability. Based on the 
fact, it is necessary to build a learning model which can improve creativity and 
cooperation in learning IPA. The model should be easy for teachers to adopt, and 
also easy for the  students. In the research the problem-based model is chosen, in 
this case a problem-based model which is applicable in elementary schools. 
      The research is aimed at implementing the problem-based learning  model to 
improve students’ creativity and cooperation in the learning of natural science in 
elementary school. 
      The subjects were the fifth year elementary school students at Gemah 1-2 in 
the year of 2004/2005. There were 48 students consisting of 21 girls and 27 boys. 
      The research design is classroom action research which is collacorative and 
based on real problems in the development of problem-based learning model in 
the learning of natural science in the elementary school. The design consists of  3 



 

xi 

cycles, each being divided into planning, observation, evaluation, and reflection 
stages. 
      The sourches of data are the teachers, the student, documents, and teaching – 
learning processes. The data analyzed are both qualitative and quantitative. The 
methods of analysis are the percentage method to analyze students’ response 
about creativity and coopreation. Then  the Wicolson test to measure the 
homogeneity of non parametric statistical data, so that the conclusion of the 
hypothesis is valid. The working hypothesis is that the development of a problem-
based learning model can improve the creativity and cooperation in the learning of 
natural science in elementary school. 
      The result shows that 80% of the teachers at Gemah elementary school are still 
using the conventional method of teaching IPA. After being involved in the action 
in cycle I there is little improvement, that is less than 20,83% variety or 79,17% 
monotonous teaching. In the second cycle learning variation begins, that is 
25,84% variety or 74,18% monotonous. In the last cycle the learning varieties 
increases to 77,9% (about 22,1% still monotonous). 
      Students’ creativity in learning increases to 66,7% in the first cycle up to 
86,4% in the third cycle. Students’ cooperation also increases, that is from 51,6% 
in the first cycle to 86,95% in the third cycle. The research show high creativity 
and cooperation in the learning of IPA and high motivation  of the students. This 
makes the mastery learning of  85% reached at the end of the third cycle. 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

      Untuk menumbuhkan iklim belajar dan suasana kreatif di kelas yang 

memungkinkan siswa membuka dirinya, merasa bebas dan aman untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya, guru perlu melakukan  “pemanasan” 

atau warming up, seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang berolahraga. 

“Pemanasan” dalam hal ini lebih bersifat pada pemanasan mental yang berupa 

kesiapan mental siswa untuk merasa aman dan bebas dalam berkreasi. Jika 

sebelum diberi “pemanasan”, siswa di dalam kelas diminta untuk mengerjakan 

berbagai tugas yang sangat berstruktur, seperti mengulang apa yang diucapkan 

guru, menghafal, mengerjakan tugas – tugas yang harus mempunyai satu jawaban  

benar, maka siswa memerlukan switch mental dari proses pemikiran reproduktif 

dan konvergen ke pemikiran divergen dan imajinatif. 

      Tugas atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemikiran dan sikap kreatif 

menuntut cara dan sikap belajar yang berbeda – beda, lebih bebas, terbuka, dan 

tertantang untuk berperan aktif. Pemanasan yang dilakukan dapat berupa 

pertanyaan terbuka untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa.  

      Banyak model belajar mengajar yang  bermanfaat bagi siswa, khususnya bagi 

siswa berbakat di kelas biasa atau di kelas khusus dalam menumbuhkan 

kreativitas, dan melatih kerjasama siswa dalam  memecahkan masalah . Untuk 
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kurikulum  yang komperehensif, model – model dapat digabung atau dipilih untuk 

tujuan tertentu. Pembelajaran akan  berhasil jika seorang guru dapat memilih 

dengan tepat model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan 

karakteristik materi yang akan dibahas. 

      Pada pembelajaran di Sekolah Dasar (SD),  model pembelajaran yang 

digunakan harus disesuaikan dengan kondisi siswa dan karakteristik materi yang  

ada. Model pembelajaran yang dipilih guru hendaknya dapat membangkitkan 

minat belajar, motivasi berprestasi dan berkreasi, serta kerjasama siswa. 

Peningkatan minat dan motivasi belajar, minat dan motivasi berkreasi, serta minat 

dan motivasi dalam bekerjasama  mulai ditanamkan pada pendidikan formal 

tingkat dasar ini. 

      Walaupun demikian kondisi di lapangan sangat jauh berbeda. Pembelajaran 

yang dilakukan di SD saat ini adalah pembelajaran  yang dilakukan seorang guru 

yang mengajarkan lebih dari satu mata pelajaran, atau hampir semua pelajaran 

yang ada di kelas tersebut. Kecuali pelajaran – pelajaran tertentu seperti pelajaran 

agama, dan olah raga. Guru kelas sekaligus berfungsi sebagai wali kelas. Secara 

rasional, mampukah guru kelas dengan tugas yang sedemikian banyaknya 

mengajarkan suatu pelajaran dengan baik ? Terlebih lagi mereka mengajarkan 

beberapa pelajaran dalam satu hari. Bagaimanakah kedalaman materi yang dapat 

diperoleh siswa ? Bagaimanakah hasil belajar yang dicapai oleh siswa ? 

Sementara itu masih banyak tugas yang harus mereka  kerjakan dan membutuhkan 

perhatian yang tinggi seperti membuat perangkat pembelajaran mulai dari satuan 

pelajaran sampai rencana pembelajaran, penanganan buku laporan keuangan siswa 
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(seperti uang SPP), penanganan murid yang malas atau bandel dan lain  

sebagainya. 

      Saratnya beban tugas dan kemampuan yang terbatas akan mengakibatkan 

pembelajaran yang dilakukan seorang guru kelas sering  tidak bermakna. 

Keterbatasan ini juga akan mengakibatkan guru enggan melakukan inovasi dalam 

pembelajaran yang dilakukannya. Pembelajaran dengan model pembelajaran satu 

arah akan mengakibatkan siswa menjadi kurang berminat atau kurang termotivasi 

untuk berfikir kreatif. 

      Berdasarkan kenyataan tersebut perlu dikembangkan suatu model 

pembelajaran yang menarik dan mudah dilaksanakan. Model pembelajaran ini 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, keadaan  siswa , kemampuan guru 

dan sarana prasarana sekolah itu sendiri. Pemikiran ini muncul karena pendidikan 

di SD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang 

pendidikan selanjutnya. Sehingga apabila terjadi kesalahan pada pembelajaran 

yang dilakukan di jenjang pendidikan dasar akan berakibat fatal bagi pemahaman 

konsep pada jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. 

      Keberhasilan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) juga tidak lepas dari 

kemampuan guru dalam membelajarkan IPA di kelas. Pembelajaran IPA di SD 

masih didominasi oleh penggunaan metode ceramah yang kegiatannya berpusat 

pada  guru (Prayekti 2001:2). Aktivitas siswa hanya mendengarkan guru dan 

mencatat hal – hal yang dianggap penting. Guru menjelaskan materi IPA hanya 

sebatas produk dengan sedikit proses. Hal ini disebabkan karena saratnya beban 
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pekerjaan guru dan padatnya materi yang harus dibahas sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

       Semua keterbatasan yang telah diungkap di depan tetap harus disadari dan 

dicari pemecahannya. Sehingga diharapkan pembelajaran IPA akan mengena 

sesuai tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. 

      IPA adalah pelajaran yang mempelajari tentang gejala alam melalui proses 

dan produk ilmunya.  Sikap, pola berpikir ilmiah diperlukan dalam mempelajari  

IPA ini. Pengembangan sikap ilmiah dan pola berfikir kreatif harus dikembangkan 

sejak dini. Menganalisa permasalahan – permasalahan yang ada di alam dan 

mencari solusi yang memungkinkan sesuai tingkat pemikiran mereka tetap harus 

dikembangkan sejak dini. 

      Rendahnya nilai  IPA  menunjukkan tingkat penguasaan anak pada pelajaran 

tersebut sangat rendah. Dari hasil observasi pendahuluan ke sekolah yang 

dijadikan obyek penelitian (dalam hal ini SD Negeri Gemah 1-2 Semarang ) pada 

tanggal 4 juli  sampai dengan 4 Agustus 2004 diperoleh : 

1. Kurang lebih 80% pembelajaran IPA di SD Negeri Gemah 1-2 masih 

bersifat konvensional. 

2. Kurang lebih  70% siswa SD Negeri Gemah 1 –2 selama pembelajaran 

IPA bersifat pasif. 

3. Lebih dari 50% siswa SD Negeri Gemah 1-2 menyatakan tidak suka pada 

pelajaran IPA. 

4. Lebih  dari 50% siswa menyukai pelajaran IPA apabila sedang melakukan 

kegiatan peragaan atau praktikum. 
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5. Lebih dari 50% siswa menyukai pelajaran IPA apabila sedang melakukan 

kegiatan diskusi dan kerja kelompok.   

      Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran  IPA di SD 

Negeri Gemah 1 – 2 Semarang cenderung monoton dan kurang bervariasi 

sehingga  kurang  menarik perhatian siswa. Kreativitas dan kerjasama siswa 

rendah dan proses pembelajaran cenderung tidak menyenangkan.  

     Belajar kreatif adalah kegiatan belajar yang melibatkan siswa aktif dan ingin 

mendalami bahan yang dipelajari. Belajar kreatiftidak hanya menyangkut 

perkembangan kognitif (penalaran) tetapi juga berhubungan erat dengan 

penghayatan pengalaman belajar yang mengasyikkan. Dari data hasil observasi 

pendahuluan menunjukkan bahwa akibat pembelajaran monoton tersebut 

menyebabkan siswa menjadi tidak tertarik atau kurang menghayati pengalaman 

belajarnya. Agar perilaku kreatif dapat terwujud, baik ciri – ciri kognitif maupun 

afektif (sikap dan nilai) dari kreativitas perlu dikembangkan secara terpadu dalam 

proses belajar. 

      Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, biasanya anak kreatif 

cenderung mengembangkan ego. Sehingga teman sebayanya sering 

menganggapnya sebagai anak “sok pintar”, “sombong”,  anak yang suka 

memaksakan kehendaknya dan anak yang susah berhubungan sosial dengan orang 

lain atau siswa lain dalam sekolah tersebut. Sehingga perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran pembentukan watak kreatif anak yang tidak mengembangkan 

kelebihannya untuk bersikap negatif  dalam berhubungan sosial dengan 

sebayanya. Watak kreatik yang terbentuk akan membawa anak pada 
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pengembangan watak sosial. Salah satu pengembangan watak sosial yang ada 

adalah kemampuan untuk bekerjasama antar siswa dalam kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikembangkan suatu model 

pembelajaran IPA di SD yang meningkatkankan kreativitas dan kerjasama siswa . 

Untuk maksud tersebut, perlu dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPA di SD. Ada banyak faktor yang diasumsikan mempengaruhi 

rendahnya  kreativitas dan kerjasama siswa pada mata pelajaran IPA  di SD. 

Faktor – faktor itu diantaranya  sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab dari diri siswa itu sendiri 

2. Faktor penyebab yang berasal dari tenaga pengajar 

3. Faktor penyebab yang berasal dari proses belajar mengajar 

4. Faktor penyebab dari sarana dan prasarana 

 

1.2 Masalah dan Fokus Masalah 

      Berdasar latar belakang masalah , maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :“Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah 

yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa 

dalam pembelajaran IPA  di SD ?” 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

      Ada  empat dugaan kuat yang diasumsikan sebagai penyebab timbulnya 

masalah. Keempat faktor tersebut diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Kondisi Siswa 
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      Kondisi siswa yang diasumsikan sebagai penyebab timbulnya masalah 

ini adalah : 

a. Semangat belajar kurang, siswa tidak termotivasi sehingga minat 

belajar IPA menjadi rendah. Hal  ini ditunjukkan dari hasil 

observasi pendahuluan  bahwa  lebih  dari 50% siswa SD Negeri 

Gemah 1 – 2 tidak suka pelajaran IPA.  

b. Selama proses pembelajaran, siswa cenderung pasif. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil observasi pendahuluan bahwa kurang lebih 

70% siswa pasif dalam mengikuti pelajaran. 

c. Kemampuan siswa heterogen dan kerjasama siswa dalam 

kelompok masih kurang. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi 

pendahuluan bahwa lebih dari 50% siswa menyukai pelajaran IPA 

apabila sedang melakukan kegiatan diskusi dan kerja kelompok.  

d. Anak merasa takut pada pelajaran IPA karena pekerjaan rumah 

(PR) yang banyak. 

            Kondisi anak yang malas belajar, takut terhadap pelajaran IPA, dan pasif 

selama proses pembelajaran berlangsung menunjukkan kondisi siswa 

kurang aktif dalam belajar IPA. 

2. Kondisi Guru 

      Kondisi guru yang diasumsikan sebagai penyebab timbulnya masalah 

adalah : 
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a. Guru kurang menguasai pemilihan metode, pendekatan, strategi 

atau model pembelajaran yang tepat sehingga mampu 

meningkatkan daya nalar dan kreativitas siswa. 

b. Guru kurang menguasai materi pelajaran karena tugas – tugasnya 

yang banyak. 

c. Guru kurang mampu memotivasi siswa untuk lebih berprestasi dan 

bekerja sama dengan siswa lain dalam kelompok.. 

3. Kondisi Pembelajaran (PBM) 

      Kondisi proses belajar mengajar (PBM)  yang diasumsikan 

mempengaruhi  timbulnya masalah ini adalah : 

a. Guru mendominasi kelas selama PBM berlangsung. 

b. Metode klasik, ceramah, mendominasi PBM. 

c. Kecilnya interaksi timbal balik dengan siswa. 

d. Suasana PBM yang monoton.  

4. Kondisi Sarana dan Prasarana 

      Kondisi sarana dan prasarana yang terbatas menyebabkan guru kadang 

melaksanakan pembelajaran yang konvensional. Selain faktor keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki guru. Kondisi ini diidentifikasi mempengaruhi 

timbulnya masalah. 

      Pada identifikasi masalah ini, sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu 

dikumpulkan data hasil ulangan harian dan hasil observasi serta wawancara 

terhadap suasana kegiatan belajar mengajar (KBM) sebelumnya. Observasi dan 

wawancara dilakukan terhadap siswa – siswa yang menjadi subyek penelitian dan 
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guru .Untuk menganalisis faktor – faktor yang diduga kuat mempengaruhi proses 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

yang akan meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA 

di SD , dapat dilihat pada gambar 1  berikut ini : 

GURU     SISWA 

*kurang menguasai metode/  *semangat belajar kurang 
  pendekatan/model   *siswa pasif,kerjasama kurang 
*kurang menguasai materi                   *kemampuan siswa heterogen 
*kurang memotivasi siswa  *perasaan takut pada 
*kurang menguasai     pelajaran IPA 
  penggunaan media 
 

 

 

 

 

 

SARANA   DAN   PBM 
 PRASARANA 
*sarana dan prasarana sekolah  *pembelajaran monoton,konvensional 
  terbatas     *guru mendominasi kelas 
     *metode ceramah 
     *interaksi timbal balik yang kecil 

 
Gambar 1 :  Analisis faktor – faktor  yang mempengaruhi proses 

pembelajaran 
  

      Dalam menguji akar penyebab masalah seperti yang tertuang pada gambar 1 

dilakukan dengan mengumpulkan keterangan/data yang dapat dipercaya. Alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data/keterangan adalah angket dan 

pedoman wawancara untuk siswa dan guru. Hasil analisis gambar 1 terhadap 

50 % hasil 
belajar  

IPA rendah 
(ketuntasan 

belajar 
rendah) 

Lebih 50 % 
kreativitas 

dan 
kerjasama 

siswa  dalam 
belajar sain 
rendah(dili 

hat dari 
kepasifan 

siswa ) 
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penyebab munculnya masalah akan diterapkan dalam “action research”. 

Pemecahan  masalah dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui siklus 

– siklus kecil yang berkesinambungan dan berulang secara siklis. Periode 

perulangannya bergantung pada permasalahan baru yang dihasilkan dari refleksi. 

Dalam penelitian ini direncanakan tiga siklus. 

 Tujuan  Penelitian  

      Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran berbasis 

masalah dalam pembelajaran IPA yang meningkatkan kreativitas dan kerjasama 

siswa kelas V SD Negeri Gemah 1 – 2 Semarang.  

 Kegunaan  Penelitian 

      Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  : 

1. Manfaat penelitian bagi siswa adalah untuk mengungkap kompetensi  dasar 

yang terpendam. Meningkatkan kreativitas  dan semangat kerjasama  siswa 

dalam kelompok, sehingga akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar 

IPA. 

2. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengembangkan berbagai model 

pembelajaran yang dapat mengungkap kreativitas dan kerjasama siswa 

dalam pembelajaran IPA sesuai dengan karakteristik siswa yang ada. Selain 

itu dengan penelitian ini dapat juga meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan guru ketika berkolaborasi. 

3. Memberi masukan  bagi  sekolah dalam penyempurnaan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru. Peningkatan kualitas guru, penyediaan 
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sarana prasarana akan  menjadi prioritas utama dalam keberhasilan kegiatan 

pembelajaran.    

 Prospek Penelitian 

Pengembangan penelitian ini akan berdampak positif untuk mengetahui 

kedalaman kreativitas yang muncul, umur dari kreativitas tersebut, peningkatan 

kerjasama dalam kelompok yang pada akhirnya akan menunjang keberhasilan 

pembelajaran IPA di SD, mengembangkan pola berfikir ilmiah dan 

mengembangkan  hubungan sosial dalam kehidupan anak mendatang. Mengingat 

keterbatasan guru SD dan keterbatasan sarana dan prasarana di SD maka 

penelitian tesis ini dapat menjadi lahan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. 

Kerjasama antara guru dengan pihak luar (seperti penelitian) ini akan membantu 

pengembangan kemampuan guru tersebut. 

 Pembatasan Masalah 

      Untuk menghindari salah pengertian dan mempermudah pemahaman terhadap 

isi penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan beberapa istilah yang digunakan  

sebagai bentuk pembatasan masalah dalam penelitian tesis ini. Adapun penegasan 

istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah 

      Pengembangan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

mengembangkan, perbuatan untuk menjadikan maju.  

   Model pembelajaran berbasis masalah  merupakan suatu model 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks 

bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan 
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pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran (Nurhadi, 2003:55). Model pembelajaran 

berbasis masalah  merupakan tahapan – tahapan yang digunakan dalam 

mengembangkan pembelajaran berbasis masalah. Variasi dari berbagai 

tahapan akan diperoleh berbagai model pengembangan  dalam pembelajaran 

berbasis masalah. 

     Jadi pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan 

sebagai suatu proses atau cara untuk mengembangkan model pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata dalam konteks berpikir kritis dan 

kreatif dalam pemecahan masalah.  Model yang dipilih adalah berbagai 

model yang dikembangkan dalam pembelajaran IPA untuk  meningkatkan 

kreativitas dan kerjasama siswa. Satu model  dipilih yang dapat 

meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA. 

2. Kreativitas  dan peningkatan kreativitas 

      Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan, bersifat 

mengandung daya cipta atau perihal berkreasi”.  

      Peningkatan diartikan sebagai usaha atau cara meningkatkan. 

Peningkatan kreativitas diartikan sebagai cara meningkatkan daya cipta atau 

kreasi anak dalam pembelajaran IPA setelah diberikan pembelajaran IPA 

dengan menggunakan model – model pembelajaran berbasis masalah. 

Peningkatan kreativitas yang tertinggi  yang dipilih sebagai hasil 

pengembangan model berbasis masalah yang sesuai dengan kondisi konsep 

dan karakter siswa saat itu.  
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3. Kerjasama dan peningkatan kerjasama 

     Kerjasama diartikan sebagai kegiatan  atau usaha yang dilakukan  oleh 

beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama. Peningkatan 

kerjasama diartikan sebagai cara atau usaha untuk meningkatkan kegiatan 

atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan 

bersama. 

      Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tahapan – tahapan yang dipilih dan dikembangkan dalam 

model – model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan daya kreasi 

dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya pembelajaran IPA di 

SD. 
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BAB   II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Penelaahan Kepustakaan 

2.1.1 Tinjauan tentang Perkembangan Kreativitas Anak 

      Pada hakekatnya semua manusia memiliki potensi menggunakan pikiran dan 

imajinasinya untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Suatu produk baru tidak saja 

dilihat dari “kebaruannya”, tetapi juga dilihat dari keasliannya, keunikannya dan 

keserasiannya dengan alam.  Selain itu dalam menghadapi berbagai persoalan – 

persoalan hidup, diperlukan juga kemampuan berpikir kreatif. Ada beberapa 

alasan mengapa berpikir kreatif diperlukan. Alasan – alasan itu antara lain : 

1. Individu hendak mengaktualisasikan dirinya. 

2. Individu dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

3. Individu berkesempatan berkreasi sehingga menimbulkan kepuasan yang 

besar terhadap kondisi diri individu tersebut. 

4. Individu berkesempatan berkreasi untuk meningkatkan kualitas hidup 

individu tersebut. 

      Kreativitas diartikan sebagai pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda 

(B.Hurlock, Elizabeth 1978 : 2). Kreativitas dipandang sebagai sesuatu kreasi 

yang orisinil yang tidak dapat dilihat dari hasil tetapi harus dari proses. Kreativitas 

muncul dari kebiasaan berpikir yang dipandu oleh intuisi dan imajinasi. 

Karakteristik dari kreativitas adalah : 

1. Bahwa kreativitas merupakan proses bukan hasil. 
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2. Proses mempunyai tujuan yang mendatangkan keuntungan bagi 

orang itu sendiri maupun kelompok sosialnya. 

3. Kreativitas mengarah ke sesuatu penciptaan yang baru, berbeda 

dan unik bagi orang itu. Dapat berbentuk lisan atau tulisan, 

maupun konkret atau abstrak. 

4. Kreativitas merupakan cara berfikir tidak sinonim dengan 

kecerdasan, yang mencakup kemampuan mental setelah berfikir. 

5. Kemampuan untuk mencipta bergantung pada perolehan 

pengetahuan yang diterima. 

6. Kreativitas merupakan bentuk imajinasi yang dikendalikan  dan 

menjurus ke arah beberapa bentuk prestasi. 

      Berpikir  kreatif meliputi aktivitas mental yang bercirikan hal – hal sebagai 

berikut : 

1.  Mempertanyakan persoalan. 

2.  Mempertanyakan sesuatu yang baru dan ide – ide yang kurang dikenal 

dengan pikiran terbuka. 

3.  Mampu memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. 

4.  Membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur – unsur 

lain yang ada. 

5.  Menemukan banyak kemungkinan jawaban atas permasalahan 

6.  Mampu berpikir secara operasional  
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      Kemampuan untuk kreatif sering disebut sebagai “bakat”.  Sehingga untuk 

memperolehnya tinggal menunggu dan menyesuaikan dengan lingkungan. 

Akibatnya minat dipusatkan pada cara menemukan potensi kreativitas agar 

berkembang maksimal. Menemukan potensi kreativitas merupakan tugas yang 

sangat sulit. 

      Puncak awal dalam kreativitas disebabkan oleh faktor lingkungan seperti 

kesehatan yang buruk, lingkungan keluarga, tekanan keuangan dan kekurangan 

waktu luang. Periode kritis dalam perkembangan kreativitas akan dialami 

seseorang atau seorang anak pada : 

1. Usia 5 sampai 6 tahun 

Sebelum anak siap memasuki usia sekolah, mereka belajar menerima 

perintah, menyesuaikan diri dengan peraturan dan perintah orang dewasa . 

Tahap inilah yang merupakan tahap kritis awal pembentukan kreativitas. 

Karena semakin keras kekuasaan orang dewasa maka semakin beku 

kreativitas anak tersebut. 

2. Usia 8 sampai 10 tahun 

Keinginan untuk diterima sebagai anggota kelompok akan merupakan 

tahap kritis pada perkembangan kreativitas seorang anak. 

3. Usia 13 sampai 15 tahun 

Perkembangan kreativitas remaja dipengaruhi oleh perkembangan  

hubungan sosialnya, terutama dengan teman berlainan jenis. 

4. Usia 17 sampai 19 tahun   
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Pengekangan kreativitas pada usia ini adalah berhubungan dengan 

penentuan keputusan pada akhir masa remajanya. Mereka dihadapkan 

pada kenyataan harus bekerja atau melanjutkan studi sesuai keinginannya. 

      Ciri – ciri kreativitas seperti kelancaran, fleksibilitas, orisinilitas, elaborasi 

atau perincian seperti yang diungkapkan di depan hanya merupakan ciri – ciri 

kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang. Walaupun 

demikian memiliki ciri – ciri berpikir seperti tersebut diatas belum juga menjamin 

perwujudan kreativitas sesorang. Masih terdapat ciri – ciri lain seperti 

perkembangan afektif, motivasi, dan kematangan yang mendorong bakat kreatif 

seseorang. Bentuk perkembangan afektif yang mempengaruhi bakat kreativitas 

seseorang adalah rasa ingin tahu yang tinggi, tertarik terhadap tantangan,berani 

mengambil resiko walaupun mendapat kritikan, tidak mudah putus asa, aktif, 

ingin mencari pengalaman baru, dapat menghargai diri sendiri atau orang lain, dan 

lain sebagainya.  

      Jelaslah oleh kita bahwa kreativitas dapat terwujud dimana saja dan oleh siapa 

saja, tidak bergantung pada usia, jenis kelamin, strata sosial, dan tingkat 

pendidikan seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya bakat 

kreatif dimiliki oleh semua orang tanpa pandang bulu, yang terpenting adalah 

bagaimana bakat kreatif itu dikembangkan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan 

seseorang.  

      Di dunia pendidikan, sekolah sering menjadi kendala pengembangan 

kreativitas siswa. Sekolah cenderung tidak memberi kesempatan siswa untuk 

mengaktualisasikan diri. Hal inilah yang disebut dengan gejala “pemandulan” 
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kreativitas anak. Jika siswa diberi kesempatan, tetapi tidak sesuai dengan yang 

dikehendaki sekolah maka vonis skor rendah akan dimiliki mereka. Mereka tidak 

diberi penjelasan mengapa skor atau nilai mereka rendah. 

      Ada sejumlah kendala yang menyebabkan kreativitas menjadi mandul, 

diantaranya adalah : 

1. Adanya sensor dalam diri siswa yang berlebih, misalnya jangan – jangan 

salah, malu, dan lain sebagainya. 

2. Sering mengalami kegagalan. 

3. Aturan - aturan yang terlalu mengekang. 

4. Tak mau bertanya, bersikap pasif. 

5. Takut memberi keputusan. 

6. Tidak ada waktu merefleksi. 

      Kemampuan berpikir kreatif akan berperan mengusir hambatan – hambatan 

tersebut jika diberi kesempatan secara mencukupi. Hal inilah yang perlu 

ditekankan pada guru. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran di kelas 

yang menumbuhkan kreativitas siswa, bukan malah memasung kreativitas 

mereka. 

      Belajar kreatif tidak timbul secara kebetulan tetapi memerlukan persiapan, 

antara lain dengan menyiapkan lingkungan kelas yang merangsang anak – anak 

untuk belajar secara kreatif. Pengaturan fisik dalam lingkungan kelas sangat 

menunjang keberhasilan belajar kreatif tersebut. Misalnya untuk kegiatan tertentu 

seperti diskusi dalam kelompok – kelompok kecil para siswa duduk dalam 
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lingkaran. Jika kelompoknya besar maka bangku – bangku dapat dipindahkan ke 

luar, dan para siswa duduk di lantai. 

      Kegiatan belajar kreatif sering menuntut lebih banyak kegiatan fisik dan 

diskusi di antara siswa. Sehingga guru harus tenggang rasa ketika kelas dipenuhi 

suara – suara gaduh. Guru harus dapat membedakan antara kesibukan yang asyik 

serta suara-suara yang produktif  yang menunjukkan bahwa  siswa – siswa 

bersibuk diri secara kreatif. Ruang kelas dijadikan sebagai “ruang sumber” dengan 

banyak sumber – sumber yang mengundang siswa untuk membaca, menjajaki dan 

meneliti. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator daripada sebagai 

“pengarah” yang menentukan segala – galanya bagi siswa. 

2.1.2 Tinjauan tentang Hakekat Kerjasama 

      Kerjasama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.  Dari pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa didalam kerjasama selalu melibatkan kolaborasi beberapa 

orang dalam kelompok. 

      Pada kegiatan pembelajaran, guru hendaknya dapat menciptakan suasana 

kerjasama diantara sesama siswa sehingga pelajaran yang diberikan efektif dan 

efisien. Kerjasama yang dimaksudkan dalam hal ini demi kebaikan siswa itu 

sendiri.     Tugas kelompok yang dikerjakan oleh salah satu atau sebagian anggota 

kelompok tidak sesuai dengan asas peningkatan kerjasama ini. Oleh karena itu, 

sudah seharusnya guru senantiasa memikirkan dan mengusahakan peningkatan 

kemampuan kerjasama dalam kelompok. 
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      Banyak cara untuk menciptakan peningkatan kerjasama siswa dalam 

kelompok, antara lain :    

1.Memberi tugas atau permasalahan yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. 

2.Memberi kesempatan siswa – siswa dalam kelompok berdiskusi dalam 

memecahkan masalah yang diberikan guru. 

3.Memberikan  pujian bagi kelompok yang dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan baik. 

4.Menggunakan metode, pendekatan atau model pembelajaran kooperatif 

untuk meningkatkan kerjasama siswa tersebut.    

Manfaat peningkatan kerjasama menurut Sriyono (1992:91) adalah sebagai 

berikut : 

1.Mempertinggi hasil belajar. 

2.Menumbuhkan dan mempertinggi rasa sosial dan solidaritas anak. 

3.Membentuk manusia yang berbudi tinggi dan berakhlak mulia. 

4.Menghilangkan perasaan rendah diri, pemalu dan egoisme. 

5.Memberikan pengalaman – pengalaman baru. 

2.1.3 Tinjauan tentang Pembelajaran IPA di SD 

      Sebagai salah satu pendidikan dasar, SD (Sekolah Dasar) merupakan satuan 

pendidikan yang paling dasar keberdaannya. Setiap orang mengakui bahwa tanpa 

menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar atau yang sederajat, secara 

formal seseorang tidak mungkin dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. 

Jika dilihat dari peranan sekolah dasar bagi jenjang pendidikan formal selanjutnya 
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yang sangat penting maka dapat dirumuskan fungsi dari sekolah dasar itu sendiri. 

Adapun fungsi sekolah dasar adalah membekali anak didik dengan kemampuan 

dasar, yaitu kemampuan yang membuatnya mahir wacana dalam pengertian 

mampu berfikiran kritis dan imajinatif yang diterapkan dalam modus “menulis” 

maupun “membaca”. Selain itu sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang 

memberikan dasar – dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. 

Pembangunan di bidang pendidikan mencakup tiga orientasi penting, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli, 

serta membina dan mengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi  tantangan pembangunan yang 

semakin kompleks di masa mendatang. Program pendidikan yang berorientasi 

pada pengembangan IPTEK harus memiliki sifat elastis (memilih siswa berbakat 

dengan prestasi luar biasa) tetapi tetap memiliki ideologi, tanpa membedakan 

SARA, dan memiliki kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk dipilih pada 

kondisi khusus tersebut. Pengembangan program pendidikan yang berorientasi 

pada IPTEK diarahkan pada perkembangan pelajaran – pelajaran sebagai dasar 

ilmu dari IPTEK tersebut. Pelajaran  IPA adalah salah satu ilmu dasar yang 

dipelajari dalam pendidikan yang berorientasi pada IPTEK. Sesuai dengan jenjang 

pendidikan formal yang ada, pembelajaran IPA di sekolah dasar mempunyai 

tujuan – tujuan mendasar dalam menanamkan dan mengembangkan konsep – 

konsep dasar IPA. 

Tujuan pembelajaran IPA di jenjang sekolah dasar (Puskur,2003:2) dapat 

dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 
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1. Menanamkan pengetahuan, dan konsep – konsep IPA yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari – hari. 

2. Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

3. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

4. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

5. Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

      Pembelajaran IPA di SD sesuai jenjang kelas diberikan berdasarkan tahap – 

tahap pola perkembangan struktur kognitif mereka. Tahapan – tahapan  

perkembangan kognitif menurut teori Piaget seperti tahap sensorimotor, tahap pra 

operasional, tahap operasional konkrit, dan tahap operasional formal perlu 

diperhatikan dalam menyusun format pembelajaran IPA di SD.  

      Anak – anak akan cenderung berperan aktif dalam pembentukan 

pengetahuannya mengenai dunia nyata. Mereka berperan aktif dalam menerima 

informasi, menafsirkan informasi dan mengadaptasikannya ke dalam pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya. Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat 

digunakan guru dalam membelajarkan IPA. Pendekatan yang dipilih harus 

disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak dan sifat pelajaran itu sendiri. 

      Dalam kenyataannya sedikit murid yang tertarik mempelajari IPA. Hal ini 

dikarenakan IPA yang sukar dipahami atau pembelajaran yang dirancang tidak 

menarik minat siswa. Siswa jarang termotivasi untuk mempelajari IPA. Sehingga 

tidak mengherankan jika hasil belajar IPA menjadi rendah. 
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      Memotivasi siswa dalam belajar IPA dapat berpedoman pada prinsip – prinsip 

kebermaknaan, prasyarat, modelling, menarik partisipasi dan keterlibatan, 

bimbingan langsung, penyebaran jadwal kondisi yang menyenangkan, dan prinsip 

komunikasi terbuka. 

2.1.4 Tinjauan tentang Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

      Selama ini siswa dihadapkan pada  kebiasaan belajar individual dan 

kompetitif. Guru merancang program agar setiap siswanya belajar sendiri dalam 

tempo yang relatif lama. Disamping itu guru juga merancang pengalaman belajar 

secara kompetitif. 

      Situasi belajar individual dan kompetitif tidak akan menyelesaikan 

permasalahan manakala siswa dihadapkan pada permasalahan kompleks di alam. 

Sehingga dipandang perlu perancangan pembelajaran kooperatif yang berbasis 

pada pemecahan masalah. 

      Di dalam pembelajaran berbasis masalah, pengajaran dirancang untuk 

memungkinkan siswa menampilkan pemahaman dan kemampuan akademiknya 

dalam pemecahan masalah baik individual maupun kelompok. Guru akan 

menggunakan berbagai strategi untuk membantu siswa dalam mengambil peran 

dan tanggung jawab mereka . Belajar melalui berbagai aktivitas yang bercirikan 

problem based, terjadi dalam berbagai konteks termasuk dalam kelompok belajar 

maupun lingkungan sekitar. 

      Secara sederhana  hakekat suatu masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Apa yang dikehendaki tidak terjadi dan sebaliknya apa yang tidak dikehendaki 

terjadi”. Pengembangan  proses pemecahan masalah secara kreatif dapat ditempuh 
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dengan memperhatikan fakta yang ditemukan, masalah yang muncul dari fakta 

tersebut, menemukan gagasan, dan akhirnya menemukan solusi dari masalah 

tersebut. Strategi pemecahan masalah kreatif adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah 

2. Mendefinisikan masalah 

3. Mengembangkan strategi pemecahan 

4. Mengorganisasikan informasi pendukung 

5. Mengalokasikan sumber – sumber 

6. Mengevaluasi pemecahan masalah 

       Desain pembelajaran yang dipilih untuk dikembangkan dalam penelitian  

dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.  Analisis kebutuhan  dilihat dari 

perbedaan kondisi ideal dan kondisi nyata (real) dari konsep yang akan diberikan 

pada siswa. Dari analisis kebutuhan tersebut dapat muncul kesenjangan antara 

kondisi ideal dan kondisi nyata . Kesenjangan yang timbul akan menjadi suatu 

masalah yang  dapat dipecahkan siswa  dalam pembelajaran. 

      Analisis masalah merupakan kelanjutan dari masalah yang ditemukan dalam 

analisis kebutuhan. Langkah analisis yang dilakukan  diantaranya melakukan 

analisis rumpun, melakukan analisis prosedural, melakukan pembatasan masalah 

dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pemecahan masalah. 

      Identifikasi karakteristik siswa dimaksudkan untuk melihat kondisi siswa , 

kesiapan siswa dalam pembelajaran. Identifikasi karakteristik siswa diantaranya  
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mencakup latar belakang siswa, keluarga dan lingkungan dimana siswa itu 

bertempat tinggal, tingkat kematangan  berpikir siswa yang dilihat dari usia siswa 

tersebut, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi.  

      Penetapan tujuan pemecahan masalah erat kaitannya dengan tahap analisis 

kebutuhan dan analisis masalah di depan. Pada desain ini hendaknya ditetapkan 

terlebih dahulu tujuan pembelajaran secara makro dari pemecahan masalah dan 

kemudian dipersempit lagi dengan tujuan pembelajaran  secara mikro. Selain 

penetapan tujuan pemecahan masalah  juga ditetapkan kriteria keberhasilan dalam 

pemecahan masalah. 

      Penetapan strategi, memilih dan mengembangkan sumber belajar  merupakan 

hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam model pembelajaran berbasis 

masalah secara kreatif digunakan prosedur syntetic. Pendekatan dalam prosedur 

“Syntetic” digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis 

masalah . Prosedur syntetic dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas 

kelompok , dimana masing – masing individu dalam kelompok dilatih 

bekerjasama ,mampu mengatasi masalah – masalah (problem solving)  dan 

mampu mengembangkan produk (Dahlan,MD,1990 :87). Strategi  yang 

digunakan dalam model pembelajaran berbasis masalah yang mendasari prosedur 

syntetic  adalah strategi pembelajaran  dalam menciptakan sesuatu yang baru dan 

strategi dalam memperkenalkan keanehan. 

Strategi pertama membantu para siswa melihat sesuatu yang dikenalnya melalui 

sesuatu yang tidak dikenalnya dengan menggunakan analogi – analogi. Strategi 
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kedua, memperkenalkan keanehan, memberikan pemahaman siswa untuk 

menambah dan memperdalam materi – materi yang baru dan sulit. 

      Pemilihan dan pengembangan sumber belajar didasarkan pada strategi yang 

sudah ditetapkan diatas. Selain itu juga diperhatikan pemilihan media 

pembelajaran. Memilih dan mengembangkan sumber belajar  dapat dilakukan 

dengan cara mengembangkan bahan pembelajaran  sendiri, mengkompilasi bahan 

pembelajaran atau menggunakan bahan yang sudah ada. 

      Setelah langkah memilih  strategi, dan mengembangkan sumber belajar maka 

proses pembelajaran dapat dilakukan . Langkah berikutnya adalah mengevaluasi 

formatif. Evaluasi formatif dapat dilakukan pada saat proses berlangsung atau di 

akhir proses pembelajaran. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan efisien. Umpan balik dari 

hasil evaluasi formatif dapat dihubungkan dengan karakteristik siswa. Dari 

karakteristik siswa inilah perbaikan program rancangan pembelajaran dimulai. 

      Kegiatan merevisi rencana pembelajaran dalam langkah berikutnya diperoleh 

dari informasi hasil evaluasi formatif. Perbaikan dapat dilakukan  pada tiap 

komponen. Kesesuaian masalah yang dipecahkan dengan pengetahuan atau 

prasarat yang dimiliki siswa perlu diperhatikan. Demikian pula penyajian yang 

menarik didukung oleh strategi dan pengembangan sumber belajar yang tepat . 

      Langkah terakhir dalam desain ini adalah melakukan evaluasi sumatif. 

Dimana evaluasi sumatif diperlukan untuk melihat apakah rancangan yang dibuat 

efektif dan efisien. 

 
8 
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Gambar 2 : Desain model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 

bagian: (1) Analisis kebutuhan (2) Analisis masalah (3) 
Karakteristik siswa (4)Penetapan tujuan pemecahan masalah 
(5)Penetapan strategi pembelajaran, memilih dan 
mengembangkan sumber belajar (6)Mengevaluasi formatif 
(7)Mengevaluasi sumatif (8)Perbaikan, revisi, umpan balik. 

 

      Pelaksanaan desain tersebut bergantung pada kesiapan guru dan sekolah. 

Desain model pembelajaran berbasis masalah ini akan mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis – kreatif dan kemampuan kerjasama siswa dalam 

kelompok – kelompok studi. Kemampuan berpikir kritis – kreatif akan dapat 

dilihat dari bagaimana siswa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk 

memecahkan masalah yang diberikan guru. Berbagai pertimbangan – 

pertimbangan kritis disesuaikan dengan kemampuan kognitifnya dan menjadi 

tantangan bagi mereka untuk memberi pemecahan masalah yang baik. Suasana ini 

akan mendukung cara berpikir siswa bila kondisi awal belajar sudah dibuat dalam 

kondisi dimana mereka aman dan bebas berfikir dan berkreasi. Kemampuan 

kerjasama dapat dilihat dari kesediaan masing – masing siswa menerima pendapat 
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dari siswa yang lain sesama kelompoknya. Diskusi kecil akan meningkatkan 

kemampuan bertanya, kemampuan mengemukakan pendapat dan kemampuan 

berargumentasi (mempertahankan pendapatnya). 

      Berdasarkan kerangka teoritis diatas maka dapat disusun kerangka berpikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengembangan kreativitas sangat  dibutuhkan  dalam pembelajaran IPA. 

Mengingat karakteristik pelajaran IPA itu sendiri. Banyak kendala yang 

dihadapi dalam pengembangan kreativitas dalam pembelajaran IPA di 

sekolah (khususnya sekolah dasar). Kendala seperti adanya sensor dalam 

diri siswa yang berlebih, misalnya jangan – jangan salah, malu, dan lain 

sebagainya, sering mengalami kegagalan, aturan - aturan yang terlalu 

mengekang, tak mau bertanya, bersikap pasif,  dan takut memberi 

keputusan sering tidak ditangani secara serius. Sehingga hal ini kadang 

mematikan kreativitas siswa. Sikap guru yang tidak mendukung 

pengembangan kreativitas seperti guru bersikap otoriter, tidak mau tahu, 

dan lain sebagainya juga akan mematikan pertumbuhan kreativitas siswa. 

2. Apabila pembelajaran IPA memperhatikan hal – hal tersebut diatas, maka 

diharapkan pembelajaran IPA akan dapat meningkatkan kreativitas dan 

kerjasama siswa dalam kelompok belajarnya. 

3. Dalam rangka mencapai harapan itu, maka perlu dibuat model 

pembelajaran yang bercirikan pada pengembangan kreativitas dan 

kerjasama siswa tersebut. Model pembelajaran yang meningkatkan 

kreativitas dan kerjasama siswa dapat dilaksanakan dalam pembelajaran 
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IPA mengingat sifat pelajaran IPA itu sendiri. Model pembelajaran yang 

dipilih adalah model pembelajaran berbasis masalah. Hal ini sesuai dengan 

fungsi dan tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI). Model pembelajaran berbasis masalah yang dipilih 

disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik siswa. Model yang 

dikembangkan dari model pembelajaran berbasis masalah ini beracuan 

dari desain yang diberikan pada gambar 2 diatas. Pengembangan yang 

terjadi adalah pada pemilihan tahap ke 5 yaitu penetapan strategi 

pembelajaran, memilih dan mengembangkan sumber belajar. 

2.2   Hipotesis Tindakan 

      Berdasarkan tinjauan pustaka dari kerangka teoritik tersebut di atas maka 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Pengembangan 

model pembelajaran  berbasis masalah dalam pembelajaran IPA di SD dapat 

digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa.” 
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BAB   III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

      Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di depan, maka 

penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian pengembangan dan 

tindakan. Penelitian pengembangan ini mengembangkan model pembelajaran 

berbasis masalah yang sesuai dengan karakteristik siswa dan jenis pokok bahasan 

IPA yang sedang dipelajari. Sedangkan penelitian tindakan yang dilakukan  

merupakan implementasi dari model pembelajaran berbasis masalah yang dipilih 

untuk dapat meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa dalam pembelajaran 

IPA di sekolah dasar. 

 

3.2 Subyek  Penelitian 

      Penelitian dilakukan di SD Negeri Gemah 1 - 2 Semarang tahun pelajaran 

2004/2005. Yang menjadi subyek penelitian  ini adalah semua siswa kelas 5 SD 

Negeri Gemah 1 – 2 tahun pelajaran 2004/2005 yang berjumlah 48 siswa. 

3.3  Desain  Penelitian  

      Observasi dilakukan sebelum penelitian untuk menungkap masalah – masalah 

yang muncul dalam pembelajaran IPA di SD sebelum dikenai action reseach. 

Observasi dilakukan selama penelitian untuk mengungkap data yang digunakan 

dalam penelitian. 
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      Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dipilih yang paling 

banyak memberikan peningkatan kreativitas dan kerjasama selama pembelajaran. 

Pengembangan model dipilih dari penetapan strategi  dan  sumber belajar. 

Tahapan pertama diberikan dengan strategi diskusi informasi dalam memecahkan 

masalah yang ada. Dan sumber belajar yang digunakan adalah sumber belajar 

yang dimiliki siswa dan yang terdapat di sekolah tersebut. Pengembangan model 

pembelajaran berbasis masalah dikembangkan dari dasar model ini. Apabila 

diuraikan maka rancangan desain pengembangan model pembelajaran berbasis 

masalah dapat dibagi dalam tahap – tahap sebagai berikut : 

a.  Orientasi siswa pada masalah yang sudah ditetapkan dalam tujuan 

pemecahan masalah. 

b.  Mengorganisasi  siswa untuk  belajar 

c.  Membimbing penyelidikan individual dan kelompok 

d.  Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

e.  Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

      Model yang dipilih dari pengembangan model dasar  digunakan dalam 

pembelajaran.  Implementasi model yang dipilih dalam pembelajaran  

menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (action research).  

      Penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersifat kolaboratif  didasarkan pada 

permasalahan – permasalahan yang muncul dalam pembelajaran IPA di SD ketika 

diajarkan dengan pengembangan model berbasis masalah yang dipilih.  Persiapan 

– persiapan yang dilakukan sebelum penelitian diadakan adalah pembuatan angket 

dan instrumen observasi sebelum dan sesudah penelitian dilakukan, rencana 
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pembelajaran(RP), Lembar Kegiatan  Siswa (LKS) dan alat peraga. Prosedur PTK 

yang dipilih terdiri dari 3 siklus, dimana masing – masing siklus terdiri dari : 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan Tindakan 

3. Observasi 

4. Refleksi 

Jika dari 3 siklus tersebut masih diperoleh permasalahan baru pada refleksi siklus 

ke 3 maka masih dimungkinkan dilaksanakan siklus berikutnya 

Rancangan 3 siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

  

Siklus 1                          Siklus 2                             Siklus 3 

 

 

 

 
Gambar 3 : rancangan penelitian dalam 3 siklus : (R1) Perencanaan pada 

siklus 1, (A1) Pelaksanaan tindakan pada siklus 1, (O1) 
Observasi pada siklus 1, (Rf1) Refleksi pada siklus 1, (R2) 
Perencanaan pada siklus 2, (A2) Pelaksanaan tindakan pada 
siklus 2, (O2) Observasi pada siklus 2, (Rf2) Refleksi pada 
siklus 2, (R3) Perencanaan pada siklus 3, (A3) Pelaksanaan 
tindakan pada siklus 3, (O3) Observasi pada siklus 3, (Rf3) 
Refleksi pada siklus 3,  
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       Tahapan – tahapan dalam setiap siklus dapat diuraikan sebagai berikut : 

A. Siklus 1 

1. Perencanaan (planing) 

Perencanaan dalam kegiatan penelitian meliputi identifikasi masalah, 

menyusun rencana pembelajaran (RP) dan LKS lengkap dengan alat 

evaluasinya dan mempersiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

Menetapkan model pembelajaran berbasis masalah  berdasarkan tahapan – 

tahapan yang dipilih. 

2. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Melaksanakan RP dan LKS disertai dengan penggunaan media yang 

dibutuhkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis 

masalah berdasalkan model yang dipilih untuk menciptakan pembelajaran 

IPA yang kreatif dan menyenangkan. Kolaborator yang sekaligus berperan 

serta sebagai peserta action research ikut berperan dalam proses 

pembelajaran. Kolaborator akan bertugas mengambil data saat 

pelaksanaan tindakan dilakukan. Data yang diambil berupa profil kinerja 

siswa dan guru dalam blangko observasi. Observasi dlakukan dengan 

shooting pada saat PBM berlangsung serta  wawancara dengan beberapa 

siswa sebelum  dan setelah PBM selesai. Selain itu juga dilakukan 

penyebaran angket setelah pembelajaran selesai.  

3. Obsevasi (Observing) 

Data yang dikumpulkan dari hasil observasi meliputi : 

a. data kemajuan hasil belajar 



34 

 

b. data proses pembelajaran di kelas. 

c. data perubahan kinerja guru. 

Guru peserta action research memeriksa catatan siswa, hasil pengamatan 

siswa, hasil pekerjaan siswa. Disamping itu guru memberikan motivasi 

agar siswa lebih tertarik pada pembelajaran IPA di SD. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis dengan tehnik 

triangulasi 

 Kegiatan refleksi diantaranya adalah mengetahui peningkatan kreativitas 

dan kerjasama siswa, jumlah prosentase siswa yang memiliki motivasi 

tinggi pada pembelajaran IPA. Selain itu juga melihat ketuntasan belajar 

siswa. Jika 85 % siswa telah mencapai nilai 6,5 berarti siswa kelas 5 telah 

mencapai tuntas belajar.  

B. Siklus 2 

1. Perencanaan Ulang (replaning) 

Siklus 2  ini merupakan penyempurnaan dari siklus 1. Perencanaan dalam 

kegiatan penelitian meliputi identifikasi masalah berdasarkan hasil refleksi 

siklus 1, menyusun rencana pembelajaran (RP) dan LKS lengkap dengan 

alat evaluasinya dan mempersiapkan media pembelajaran yang 

dibutuhkan. Menyiapkan pengembangan model pembelajaran jika dari 

hasil refleksi siklus pertama model pembelajaran dasar sudah dapat 

dikembangkan. 
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2. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 ini merupakan perbaikan dari siklus 1. 

Semua kelemahan – kelemahan yang muncul selama pelaksanaan tindakan 

di siklus 1 diperbaiki di siklus 2 ini. Perbaikan ini ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat  menumbuhkan 

kreativitas dan menyenangkan siswa. Melaksanakan RP dan LKS disertai 

dengan penggunaan media sesuai dengan materi yang dibahas pada 

perbaikan ini. Model pembelajaran siklus 1 dapat digunakan jika belum 

menampakkan peningkatan kreativitas dan kerjasama. Sedangkan jika 

sudah menampakkan hasil peningkatan kreativitas dan kerjasama maka 

digunakan pengembangtn model pertama.  

3. Obsevasi (Observing) 

Data yang dipandang penting seperti  data kemajuan hasil belajar dan data 

proses pembelajaran di kelas dipantau oleh classroom observer form, dan  

wawancara , sedangkan data perubahan kinerja guru dipantau oleh 

observasi dan wawancara. 

Guru peserta action research memeriksa catatan siswa, hasil pengamatan 

siswa, hasil pekerjaan siswa. Disamping itu guru memberikan motivasi 

agar siswa lebih meningkatkan kreativitas dan kerajasama dalam 

kelompok pada pembelajaran IPA di SD. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi pada siklus 2 ini difokuskan pada pengalaman yang diperoleh 

pada siklus 1. Menilai kembali sasaran perbaikan yang ditetapkan. Bila 



36 

 

hasil analisis dan refleksi ini tidak dapat mengatasi masalah yang 

dipecahkan pada siklus sebelumnya, maka dilakukan perbaikan lebih 

lanjut dengan melihat secara saksama penyebab masalah yang muncul. 

Diharapkan replaning berikutnya dapat membuka atau menemukan 

masalah yang sebenarnya. Kegiatan refleksi pada siklus ini antara lain 

adalah :  mengetahui peningkatan kreativitas dan kerjasama siswa, jumlah 

prosentase siswa yang memiliki motivasi tinggi pada pembelajaran IPA. 

Selain itu juga melihat ketuntasan belajar siswa. Jika 85 % siswa telah 

mencapai nilai 6,5 berarti siswa telah kelas 5 telah mencapai tuntas belajar.  

 

C. Siklus 3 

1. Perencanaan Ulang (replaning) 

Siklus 3  ini merupakan penyempurnaan dari siklus 2. Perencanaan ulang 

dalam siklus 3 ini selain kegiatan perencanaan seperti siklus – siklus 

sebelumnya juga dilakukan identifikasi terhadap masalah yang belum 

terpecahkan dari hasil refleksi siklus 2.  

2. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 3 ini merupakan perbaikan dari siklus 2. 

Semua kelemahan – kelemahan yang muncul selama pelaksanaan tindakan 

di siklus 2 diperbaiki di siklus 3 ini. Perbaikan ini ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat  menumbuhkan 

kreativitas dan menyenangkan siswa. Melaksanakan RP dan LKS disertai 

dengan penggunaan media sesuai dengan materi yang dibahas pada 
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perbaikan ini. Pemilihan strategi dan pendekatan pembelajaran  yang lebih 

baik dalam rangka memecahkan permasalahan dalam penelitian ini dan 

juga dalam rangka pemantapan model pembelajaran berbasis masalah 

yang dipilih dikembangkan untuk meningkatkan kreativitas dan kerjasama 

siswa dalam pembelajaran IPA. 

3. Obsevasi (Observing) 

Data yang dipandang penting seperti  data kemajuan hasil belajar dan data 

proses pembelajaran di kelas dipantau oleh classroom observer form, ldan 

wawancara , sedangkan data perubahan kinerja guru dipantau oleh 

observasi dan wawancara. Guru peserta action research memeriksa catatan 

siswa, hasil pengamatan siswa, hasil pekerjaan siswa. Disamping itu guru 

memberikan motivasi agar siswa lebih tertarik pada pembelajaran IPA di 

SD. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi pada siklus 3 ini difokuskan pada pengalaman yang diperoleh 

pada siklus 1 dan 2. Menilai kembali sasaran perbaikan yang ditetapkan. 

Bila hasil analisis dan refleksi ini masih belum dapat mengatasi masalah 

yang dipecahkan pada siklus sebelumnya, maka dapat dilakukan perbaikan 

lebih lanjut pada siklus – siklus berikutnya. Walaupun demikian, 

mengingat keterbatasan waktu dan biaya maka siklus penelitian ini hanya 

dibatasi sampai tiga siklus saja. Kegiatan refleksi pada siklus 3 antara lain   

mengetahui jumlah prosentase siswa yang memiliki motivasi tinggi pada 

pembelajaran IPA. Selain itu juga melihat ketuntasan belajar siswa. Jika 
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85 % siswa telah mencapai nilai 6,5 berarti siswa  kelas 5 telah mencapai 

tuntas belajar.  

      Desain penelitian secara keseluruhan dapat digambarkan dalam gambar  4 

dibawah ini.  

 

Gambar 4 Desain penelitian pengembangan model berbasis masalah dalam 
penelitian tindakan untuk meningkatkan kreativitas dan kerjasama 
dalam pembelajaran IPA 

*Analisis kebutuhan 
*Analisis masalah 
*Karakteristik siswa 
*Tujuan pemecahan  
masalah 

STRATEGI & SUMBER 

BELAJAR, pengembangan  

dengan memperhatikan : 

a.Orientasi siswa  

b.Organisasi belajar 

c.Penyelidikan 

d.Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

e.Menganalisis dan evaluasi 

 

Desain model Pembelajaran Berbasis Masalah  

Siklus – siklus dalam penelitian tindakan  

Refleksi Siklus 
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3.4 Faktor yang Diteliti 

      Tekanan dalam penelitian ini adalah pada proses pembelajaran. Oleh karena 

itu variabel – variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1.Faktor siswa 

   Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dimana aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran merupakan indikasi keberhasilan pembelajaran. 

Selain itu indikasi yang lain dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. 

Aktivitas yang dilihat merujuk pada peningkatan kreativitas dan kerjasama 

siswa dalam kelompok. 

2.Faktor guru 

  Faktor guru yang diperhatikan adalah kemampuan dan ketrampilan guru dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pengembangan 

model pembelajaran berbasis masalah untuk menciptakan pembelajaran IPA  

yang meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa. 

 

3.5  Data dan Cara Pengambilan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dokumen dan proses 

belajar mengajar. 

2. Jenis data 

Data penelitian ini adalah data kualitatif yang meliputi : 

a. Rencana Pembelajaran 

b. Jurnal 
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c. Hasil observasi 

d. Hasil wawancara 

Data kuantitatif yang meliputi : 

a.Data prestasi siswa 

3. Cara Pengambilan data 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Studi dokumentasi 

3.6  Instrumen Penelitian 

      Ada empat jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

instrumen angket observasi pendahuluan, angket penelitian tindakan kelas, lembar 

observasi dan lembar rambu – rambu wawancara. 

 

3.7  Analisis  Data 

      Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Data kualitatif dari angket dan hasil observasi dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif melalui prosentase dengan rumus sebagai berikut : 

%100% x
S
PA =  

dengan  A adalah prosentase angket, P jumlah siswa yang memilih / menjawab, 

dan S merupakan  jumlah siswa keseluruhan. 

      Selain itu data kualitatif diatas juga diuji dengan menggunakan uji Wilcoxon, 

karena datanya berupa data ordinal. Rumus uji Wilcoxon menurut Sudjana 

(Sudjana, 1992 : 455) adalah sebagai berikut : 
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dengan  J = jumlah yang harga mutlaknya paling kecil 

 z = nilai hitung 

 n = jumlah sample 

      Untuk memudahkan  perhitungan digunakan program SPSS dalam 

menganalisis data – data kualitatif tersebut. 

      Untuk pengukuran kreativitas dan kerjasama siswa, digunakan patokan 

dimana semakin tinggi skor siswa dalam uji kreativitas dan kerjasama maka siswa 

tersebut semakin kreatif dan memiliki  hubungan sosial/kerjasama yang tinggi. 

Untuk memudahkan maka dibuat kriteria sebagai berikut : 

a. Kurang  = skor ≤ 21 

b. sedang  = 21,0≤skor≤31 

c. Tinggi  = 31,0≤skor≤41 

d. Sangat tinggi = 41,0≤skor 

Skor tersebut disusun dengan mengacu pada cara penilaian sikap dan psikomotor 

siswa pada lembar contoh penilaian siswa Kurikulum 2004. 

 

3.8  Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan secara umum dalam  penelitian ini adalah apabila 

sekurang – kurangnya 85% siswa kelas 5 mendapat ulangan harian 6,5 . Indikator 
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ini akan tercapai bila  guru yang menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah dapat menciptakan pembelajaran IPA yang meningkatkan kreativitas dan 

kerjasama siswa SD. Keberhasilan ini akan tampak dari sikap siswa yang 

menyenangkan dalam menerima pelajaran, siswa tampak aktif dan menyenangkan 

dalam mengikuti tahapan – tahapan kegiatan pembelajaran. Siswa dapat 

melakukan kegiatan pengamatan, analisis, interpretasi dan memecahkan masalah 

dengan aktif dan menyenangkan. Indikator lebih khusus dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Sekurang – kurangnya 70% pembelajaran  di SD Negeri Gemah 1 –2 

bervariasi, sehingga menarik perhatian siswa untuk mempelari IPA lebih 

lanjut. Dengan menariknya pembelajaran akan menciptakan suasana 

belajar kreatif di lingkungan kelas/sekolah. 

2.   Sekurang – kurangnya 75% guru bertambah pengetahuan dan pengalaman 

setelah berkolaborasi. 

3.Sekurang – kurangnya 70% siswa memiliki motivasi tinggi terhadap 

pelajaran IPA , sehingga mendorong kreativitas dan kerjasama siswa 

dalam kelompok. Dengan motivasi tinggi akan mendorong kemampuan 

kognitif dan afektif dalam belajar kreatif. Selain itu dengan kemampuan 

afektif akan mengembangkan kemampuan bekerjasama dalam hubungan 

akademik maupun sosial. 

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari keabsahan data yang diperoleh 

peneliti dengan metode triangulasi (kesesuaian hasil observasi, wawancara dengan 

data yang diperoleh).  
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BAB   IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

      Lokasi penelitian adalah SD Negeri Gemah 1-2 Semarang. SD Negeri Gemah 

1 – 2 Semarang terletak di wilayah rayon Diknas kecamatan Pedurungan yang 

terletak di Jalan Sendang Utara, kelurahan Gemah, kecamatan Pedurungan kota 

Semarang. 

      SD Negeri Gemah 1 – 2 berdiri kurang lebih tahun 1975 dengan nama SD 

Inpres Sendangguwo 3 – 4 Semarang yang terletak di kelurahan Sendangguwo 

kecamatan Semarang Timur. Berdasar penataan wilayah perkotaan , maka nama 

dan wilayah SD tersebut menjadi berubah seperti di atas. 

      Ditinjau dari usia yang sudah cukup lama menunjukkan pengelolaan sekolah 

tersebut sudah semakin baik. Akan tetapi dalam kenyataannya kondisi lokal 

bangunan dan manajemennya sangat memprihatinkan, seperti kebanyakan sekolah 

dasar – sekolah dasar negeri yang lain. 

      Ditinjau dari prestasi setiap tahunnya, SD Negeri Gemah 1-2 berada di 

rangking tengah dari keseluruhan SD yang ada di  wilayah rayon Diknas 

kecamatan Pedurungan kota Semarang. Lulusan SD yang mampu diterima di 

sekolah menengah pertama hanya berkisar 15% sampai 20% dari jumlah lulusan 

yang ada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pula prestasi siswa tidak terlalu 

baik untuk bersaing di luar sekolah. Walaupun ada beberapa anak dalam tahun – 
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tahun tertentu yang menonjol prestasinya dan menjadi kebanggaan sekolah 

tersebut. 

Deskripsi Subyek Penelitian 

      Subyek penelitian dipilih siswa kelas V SD Negeri Gemah 1-2 Semarang 

tahun pelajaran 2004/2005 sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 21 siswa putri dan 

27 siswa  putra. Alasan dipilih kelas V SD Negeri Gemah 1-2 Semarang  sebagai 

subyek penelitian adalah sebagai berikut :  

1.Kelas V SD mempunyai kondisi kemampuan yang dipersyaratkan dalam 

penelitian ini, yaitu memiliki kreativitas dan kerjasama yang lemah dalam 

pembelajaran IPA. Siswa kelas V memiliki kematangan emosional yang jauh 

lebih baik dibandingkan siswa kelas III dan IV. Menurut Piaget, anak kelas V 

SD berada pada tahapan operasional konkret yang menginjak ke tahapan 

operasional formal (M Iskandar, Srini,1996 : 43). Pada tahapan ini operasi 

mental siswa  lebih baik untuk mengeksplorasikan benda – benda dan kejadian - 

kejadian disekitarnya, mengorganisasikan hasil dan memikirkan operasi – 

operasi lain yang lebih kompleks. 

2.Kelas III, kelas IV dan kelas VI juga memiliki kemampuan kreativitas dan 

kerjasama yang rendah dalam pembelajaran IPA. Walaupun demikian, kelas – 

kelas tersebut tidak dapat dijadikan subyek penelitian karena terdapat beberapa 

alasan sebagai berikut : 

a. Kelas III, tidak dapat dijadikan sebagai subyek penelitian karena 

mereka berada pada masa transisi kelas rendah menuju kelas tinggi 

dengan penambahan beberapa mata pelajaran seperti IPA, dan IPS. 
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Masa transisi  tersebut merupakan masa adaptasi bagi siswa – siswa 

kelas III, sehingga akan kesulitan apabila dijadikan sebagai subyek 

penelitian. 

b. Kelas IV, tidak dapat dijadikan subyek penelitian karena 

menggunakan kurikulum 2004 (KBK) yang menjadi ajang proyek 

penelitian pemerintah kota Semarang. 

c. Kelas VI, tidak dapat dijadikan subyek penelitian karena siswa – 

siswa kelas VI sedang mempersiapkan ujian akhir. 

Deskripsi Hasil Observasi Pendahuluan 

Angket pendahuluan diberikan sebelum penelitian dilakukan. Tujuan dari 

pemberian angket ini adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang kondisi 

subyek penelitian pada pembelajaran IPA. Dari hasil observasi awal yang 

dilakukan sekitar 4 Juli 2004 sampai 4 Agustus 2004   diperoleh  hal – hal sebagai 

berikut : 

1. Kurang lebih 79,69% pembelajaran IPA di SD Gemah 1 – 2 masih bersifat 

konvensional (perhatikan perhitungan hasil observasi pendahuluan pada 

lampiran 13 ). Pembelajaran IPA konvensional terbesar tampak di kelas 

III. Di kelas ini kurang lebih 93,75% guru masih membelajarkan IPA 

dengan metode satu arah (ceramah) dan dengan buku referensi yang sudah 

ada di sekolah tersebut. Inovasi dalam pembelajaran IPA belum tampak 

disini. Di kelas V (kurang lebih 87,5%) pembelajaran IPA masih bersifat 

konvensionalsesuai dengan pola pembelajaran tanpaada pengembangan 

dalam pendekatan pembelajaran. Di kelas IV, sudah tampak terjadi 
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perubahan dalam pengembangan pendekatan pembelajaran IPA. Kurang 

lebih 62,5% guru kelas IV masih mengajar dengan metode atau 

pendekatan konvensional. 

2. Rata – rata 73,1% siswa bersifat pasif dalam pembelajaran IPA di kelas. 

Kelas V masih menduduki peringkat pasif kedua (kurang lebih 

72,9%)setelah kelas III (kurang lebih 81,6%). 

3. Kurang lebih 51,8% minat siswa terhadap pelajaran IPA sangat rendah. 

Kelas V SD memiliki minat terendah yang kedua setelah kelas III SD. 

Dalam hal ini minat kelas V SD terhadap pelajaran IPA kurang lebih 

51,3%. 

4. Walaupun minat rendah, siswa SD menyukaipembelajaran IPA jika 

dilakukan dengan kegiatan peragaan / demonstrasi dan praktikum. Kurang 

lebih 57% siswa menyukai kegiatan pembelajaran IPA jika dilakukan 

dengan  dengan peragaan/demonstrasi. Dan kurang lebih 20,3% 

pembelajaran IPA dilakukan dengan  peragaan/demonstrasi dan 

praktikum. 

5. Kuranglebih 62,7% siswa menyukai pembelajaran IPA secara 

berkelompok melalui kegiatan diskusi atau kerja kelompok. 

   Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas maka dipilihlah kelas V 

sebagai subyek penelitian. Hal ini berdasrkan pertimbangan – pertimbangan 

sebagai berikut : 
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1. Kelas V memiliki urutan ke dua pembelajaran IPA secara konvensional di 

SD Gemah 1 – 2 Semarang dibandingkan kelas – kelas lain seperti kelas 

III, IV,dan VI. 

2. Kurang lebih 72,9% pembelajaran IPA di SD Gemah 1 – 2  Semarang 

bersifat pasif. 

3. Kurang lebih 51,3% siswa kelas V SD tidak menyukai pelajaran IPA.  Dan 

peringkat tidak suka terhadap pembelajaran IPA ini menduduki nomor dua 

setelah kelas III. 

4. Siswa menyukai kegiatan peragaan/demonstrasi dan praktikum  dalam 

pembelajaran IPA sebanyak 52,1%. Dan hal ini menduduki peringkat 

terendah II setelah kelas III. Jumlah kegiatan peragaan/demonstrasi dan 

praktikum selama pembelajaran IPA di kelas V menduduki peringkat 

terendah kedua setelah kelas III  yaitu sebesar 12,5%. Walaupun demikian 

hampir semua siswa menyukai kegiatan diskusi dan kerja kelompok. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa kurang lebih 100 % siswa 

kelas V menyukai kegiatan diskusi dan kerja kelompok. 

 Analisa Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan untuk mengungkap peningkatan kreativitas dan 

kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA melalui pengembangan model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari 3 siklus. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kendala yang dihadapi dalam 

setiap siklusnya dapat dilihat pada lampiran 19. 
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4.4.1 Hasil Penelitian Siklus  I 

      Siklus I dilaksanakan  pada tanggal 1 September 2004 sampai 2  Oktober 

2004. Pelaksanaan siklus I terbagi atas empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

4.4.1.1 Perencanaan Siklus I 

      Kegiatan perencanaan siklus I  diawali dengan identifikasi permasalahan 

secara spesifik hasil observasi pendahuluan dan penyusunan rencana 

pembelajaran untuk pokok bahasan “Sumber daya Alam yang dapat diperbaharui” 

seperti terlampir dalam lampiran 1. Rencana pembelajaran yang disusun bersama 

– sama dengan guru kelas V menggunakan pengembangan model pembelajaran 

berbasis masalah yang disesuaikan dengan materi IPA yang ada. Tujuan utama 

penyusunan rencana pembelajaran tersebut untuk mendapatkan hasil pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa dalam pembelajaran 

IPA. Pokok bahasan yang dipilih adalah “Sumber daya alam” dengan sub pokok 

bahasan “Sumber daya alam  yang dapat diperbaharui”.  

     Selain identifikasi permasalahan dan penyusunan rencana pembelajaran, pada 

kegiatan siklus I  juga dibuat instrumen – instrumen penelitian seperti pembuatan 

lembar  observasi, lembar pedoman wawancara, lembar pengamatan kreativitas, 

lembar pengamatan kerjasama, dan angket.  

      Perencanaan dalam siklus I dilaksanakan  pada tanggal 1 September 2004 

sampai 11 September 2004. 

      Model pembelajaran berbasis masalah yang dipilih  disesuaikan dengan  

desain model pembelajaran berbasis  masalah pada gambar 2. Pengembangan 
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model pembelajaran berbasis masalah  terdapat dalam  pengembangan strategi 

pembelajaran dan pengembangan sumber belajar.  Apabila digambar dalam 

diagram dapat dilihat pada dilihat pada gambar 5 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 : Desain pengembangan model pembelajaran berbasis masalah 

terdiri dari pengembangan bagian penetapan strategi 
pembelajaran, memilih dan mengembangkan sumber belajar 
dalam kegiatan AA (amati dan analisa). Keterangan gambar 5 : 
(1) Analisis kebutuhan (2) Analisis masalah (3) Karakteristik 
siswa (4)Penetapan tujuan pemecahan masalah (5)Penetapan 
strategi pembelajaran, memilih dan mengembangkan sumber 
belajar (5a)Amati (5b) Analisa (6)Mengevaluasi formatif 
(7)Mengevaluasi sumatif (8)Perbaikan, revisi, umpan balik. 

 
      Pengembangan  strategi pemecahan masalah dan pengembangan sumber 

belajar “AA” terdiri dari kegiatan amati dan analisa. Kegiatan “amati” akan 

dikembangkan dengan menggunakan ketrampilan – ketrampilan dasar panca 

indera manusia. Kegiatan “amati” dalam  siklus I mengembangkan ketrampilan 

membaca, menyimak dan melihat. Setelah mengamati kemudian menganalisa dari 
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hasil membaca dan melihat dengan mengembangkan sumber belajar selain buku 

pelajaran yang dimiliki. 

4.4.1.2 Pelaksanaan  Siklus I 

     Pelaksanaan tindakan (acting) pada siklus I  dilaksanakan 14 September 2004 

dan 16 September 2004.  

4.4.1.3 Observasi Siklus   I 

     Data pengamatan siklus I yang  diperoleh adalah data  hasil  data hasil 

pengamatan kreativitas, data hasil pengamatan kerjasama, data hasil angket, data 

observasi, dan data hasil wawancara baik dengan guru maupun siswa. Jenis data 

dibedakan dalam data kualitatif yang merupakan data hasil  pengamatan 

kreativitas, data hasil pengamatan kerjasama, dan data hasil angket. Sedangkan 

data kuantitatif diperoleh dari data skor hasil belajar evaluasi sub formatif di akhir 

siklus I.  

     Berdasarkan kriteria  yang disusun diatas,  maka dapat diklasifikasikan kriteria  

tingkat kreativitas  siswa pada siklus I sebagai berikut : 

a. Siswa  dengan kriteria kurang tingkat kreativitasnya berjumlah 40 orang. 

b. Siswa dengan kriteria  sedang tingkat kreativitasnya berjumlah 8 orang. 

c. Rata – rata kelas tingkat kreativitas pada siklus I  berada pada kriteria 

kurang. 

Sedangkan tingkat kerjasama pada siklus I dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Tidak ada siswa yang mempunyai tingkat kerjasama kurang, tinggi dan 

sangat tinggi. 
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b. Siswa dengan kriteria  sedang pada pengamatan kerjasamanya berjumlah 

48 orang. 

c. Rata – rata kelas tingkat kerjasama  pada siklus I berada pada kriteria 

sedang. 

4.4.1.4 Refleksi Siklus  I 

      Pada siklus I mulai tampak kesulitan – kesulitan yang muncul yang 

disebabkan oleh guru kolaborator yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan 

skenario pembelajaran yang diberikan. Guru merasa sulit menginterpretasikan 

rencana pembelajaran tersebut karena guru terbiasa menggunakan bentuk – bentuk 

pembelajaran yang sederhana dan cenderung konvensional. 

      Kekurangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan siklus I adalah siswa  

merasa agak terbebani karena mendapat sesuatu yang baru dalam pembelajaran. 

Sehingga waktu yang disediakan pada pertemuan pertama tanggal 14 September 

2004 tidak dapat dilakukan dengan  baik. Pelaksanaan  tindakan dilanjutkan pada 

tanggal 16 September 2004  dan diakhiri dengan evaluasi sub formatif  untuk 

pokok bahasan “Sumber daya alam yang dapat diperbaharui”. 

      Pada proses pengembangan strategi   pemecahan masalah  dan pengembangan 

sumber belajar  guru masih ragu – ragu menekankan kegiatan “Amati – Analisa” 

dalam strategi pemecahan masalah dengan memanfaatkan ketrampilan dasar yang 

ada pada diri manusia. Penekanan guru pada kegiatan membaca, melihat dan 

menganalisa masih rendah. Guru masih kurang beradaptasi dengan skenario  

pembelajaran  yang dibuat. 
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     Siswa selama proses pembelajaran masih merasa kurang siap dengan 

perubahan yang diberikan oleh guru. Hal ini disebabkan cara mengajar guru yang 

biasanya bersifat konvensional.  Siswa masih terkesan ragu – ragu ketika 

melaksanakan kegiatan  pembelajaran. Sehingga waktu yang tersedia tidak dapat 

selesai dengan baik. Keragu – raguan tampak pada siswa ketika diwawancara. 

     Hasil evaluasi  dari siklus I  diperoleh terjadi peningkatan rata- rata kelas dari 

sebelum diberikan tindakan 5,83 dan sesudah diberi tindakan 6,125. Walaupun 

demikian ketuntasan belajar masih belum tercapai baik secara individual maupun 

klasikal (sebesar  43,75 % dibawah 80 %). 

     Kelemahan – kelemahan yang diperoleh selama siklus I akan diidentifikasi 

lebih lanjut dalam perencanaan siklus II. Sehingga diharapkan kesalahan yang 

sama tidak terulang dalam pelaksanaan siklus – siklus selanjutnya. 

4.4.2 Hasil Penelitian Siklus II 

      Siklus II dilaksanakan  pada tanggal 4 Oktober 2004 sampai 20  Oktober 

2004. Pelaksanaan siklus II terbagi atas empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

4.4.2.1 Perencanaan  Siklus II 

      Kegiatan perencanaan siklus II  diawali dengan identifikasi permasalahan 

secara spesifik hasil refleksi siklus I dan penyusunan rencana pembelajaran untuk 

pokok bahasan “Sumber daya Alam yang tidak dapat diperbaharui” seperti 

terlampir dalam lampiran 1. Rencana pembelajaran yang disusun bersama – sama 

dengan guru kelas V lebih menekankan pada masukan – masukan yang diperoleh 

selama siklus I dengan menggunakan pengembangan model pembelajaran 
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berbasis masalah yang disesuaikan dengan materi IPA yang dipilih. Perencanaan 

dalam siklus II dilaksanakan  pada tanggal 4 Oktober  2004 sampai 6 Oktober  

2004. 

      Pengembangan  strategi pemecahan masalah dan pengembangan sumber 

belajar “AA” terdiri dari kegiatan amati dan analisa. Kegiatan “amati” akan 

dikembangkan dengan menggunakan ketrampilan – ketrampilan dasar panca 

indera manusia. Kegiatan “amati” dalam  siklus II mengembangkan ketrampilan 

membaca, mendengar, melihat dan merasa. Setelah mengamati kemudian 

menganalisa dari hasil membaca, mendengar, melihat dan merasa dengan 

mengembangkan sumber belajar yang bersesuaian dengan konsep yang dipelajari. 

4.4.2.2 Pelaksanaan Siklus II 

     Pelaksanaan tindakan (acting) pada siklus II  dilaksanakan 7 Oktober  2004 

dan 12 Oktober 2004.  

4.4.2.3 Observasi Siklus II 

     Data pengamatan siklus II yang  diperoleh adalah data  hasil  data hasil 

pengamatan kreativitas, data hasil pengamatan kerjasama, data hasil angket, data 

observasi, dan data hasil wawancara baik dengan guru maupun siswa. Jenis data 

dibedakan dalam data kualitatif yang merupakan data hasil  pengamatan 

kreativitas, data hasil pengamatan kerjasama, dan data hasil angket. Sedangkan 

data kuantitatif diperoleh dari data skor hasil belajar evaluasi sub formatif di akhir 

siklus II.  

     Berdasarkan kriteria  yang disusun pada metodologi,  maka dapat 

diklasifikasikan kriteria  tingkat kreativitas  siswa pada siklus II sebagai berikut : 
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a. Tidak ada siswa yang mempunyai kriteria kreativitas kurang. 

b. Siswa dengan kriteria  sedang tingkat kreativitasnya berjumlah 33 orang. 

c. Siswa dengan kriteria tinggi tingkat kreativitasnya berjumlah 14 orang. 

d. Siswa dengan kriteria sangat tinggi tingkat kreativitasnya berjumlah 1 

orang. 

e. Rata – rata kelas tingkat kreativitas pada siklus II  berada pada kriteria 

tinggi. 

Sedangkan tingkat kerjasama pada siklus II dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

: 

a. Tidak ada siswa yang mempunyai tingkat kerjasama kurang dan sangat 

tinggi. 

b. Siswa dengan kriteria  sedang pada pengamatan kerjasamanya berjumlah 

39 orang. 

c. Siswa dengan kriteria tinggi pada pengamatan kerjasamanya berjumlah 9 

orang. 

d. Rata – rata kelas tingkat kerjasama  pada siklus II  berada pada kriteria 

sedang. 

4.4.2.4 Refleksi Siklus II 

     Pada siklus II kegiatan amati dengan  membaca dan melihat sudah mulai 

terbentuk. Guru memberikan penekanan pada kegiatan mendengar dan merasa. 

Kemudian mengembangkan hasil yang dibaca, dilihat, didengar dan dirasa dalam 

kegiatan analisa pemecahan masalah. Kendala yang muncul dalam siklus II ini 
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adalah guru masih tampak ragu – ragu ketika membimbing dan mengarahkan 

siswa  dalam analisa masalah.  

      Walaupun demikian, guru sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran 

berbasis masalah. Apalagi pokok bahasan yang diberikan masih sejenis. Sehingga 

waktu yang disediakan sesuai dengan yang dijadwalkan. Evaluasi sub formatif  

untuk pokok bahasan “Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui”diberikan 

pada akhir tahap pelaksanaan siklus II. 

 Pada proses pengembangan strategi   pemecahan masalah  dan pengembangan 

sumber belajar  guru masih agak ragu – ragu menekankan kegiatan “Amati – 

Analisa” dalam strategi pemecahan masalah dengan memanfaatkan ketrampilan 

dasar yang ada pada diri manusia. Penekanan guru pada kegiatan membaca, dan 

melihat sudah semakin baik. Akan tetapi penekanan pada mendengar dan merasa  

masih rendah. Guru masih ragu – ragu dalam membimbing analisa pemecahan 

masalah. 

     Siswa selama proses pembelajaran merasa lebih siap dengan perubahan yang 

diberikan oleh guru dibandingkan siklus I. Siswa sudah agak terbuka ketika  

diwawancarai. Pada siklus II   terjadi peningkatan rata- rata kelas. Rata – rata skor 

hasil belajar di akhir siklus II naik menjadi 6,82. Walaupun demikian ketuntasan 

belajar belum tercapai baik untuk klasikal (ketuntasan belajar sebesar  77,1 % 

masih dibawah 80 %). 

     Kelemahan – kelemahan yang diperoleh selama siklus II akan diidentifikasi 

lebih lanjut dalam perencanaan siklus III. Sehingga diharapkan kesalahan yang 

sama tidak terulang dalam pelaksanaan siklus III. 
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4.4.3 Hasil  Penelitian Siklus III 

      Siklus III dilaksanakan  pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai 4 Desember 

2004. Pelaksanaan siklus III terbagi atas empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

4.4.3.1 Perencanaan Siklus III 

      Kegiatan perencanaan siklus III  diawali dengan identifikasi permasalahan 

secara spesifik hasil refleksi siklus II dan penyusunan rencana pembelajaran untuk 

pokok bahasan “Cahaya dan penglihatan” seperti terlampir dalam lampiran 1. 

Rencana pembelajaran yang disusun bersama – sama dengan guru kelas V 

menggunakan pengembangan model pembelajaran berbasis masalah yang sama 

seperti pengembangan model berbasis masalah pada siklus II. Hal ini mengingat 

materi yang diberikan bersifat baru dan agak rumit dalam pemahaman konsepnya. 

Pokok bahasan yang dipilih adalah “Cahaya dan penglihatan” dengan sub pokok 

bahasan “Sifat – sifat cahaya”.  

      Perencanaan dalam siklus III dilaksanakan  pada tanggal 21 Oktober 2004 

sampai 25 Oktober 2004. 

      Pengembangan  strategi pemecahan masalah dan pengembangan sumber 

belajar yang dipilih dalam siklus III sama dengan pengembangan model berbasis 

masalah pada siklus II yang terdiri dari kegiatan “amati dan analisa”. Kegiatan 

“amati” akan dikembangkan dengan menggunakan ketrampilan – ketrampilan 

dasar panca indera manusia. Kegiatan “amati” dalam  siklus III mengembangkan 

ketrampilan membaca, melihat, mendengar dan merasa. Penekanan kegiatan 

pengamatan dalam siklus III ini terdapat pada mendengar dan merasa. Setelah 
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mengamati kemudian menganalisa dari hasil membaca, melihat, mendengar dan 

merasa dengan mengembangkan sumber belajar  yang bersesuaian dengan materi 

yang ada. 

 

4.4.3.2 Pelaksanaan Siklus III 

     Pelaksanaan tindakan (acting) pada siklus III  dilaksanakan 26 Oktober 2004 

dan 28 Oktober 2004. Pada siklus III tidak tampak  kesulitan – kesulitan yang 

berarti.      Kegiatan pembelajaran berjalan lancar.  

4.4.3.3 Observasi Siklus III 

     Data pengamatan siklus III yang  diperoleh adalah data  hasil  data hasil 

pengamatan kreativitas, data hasil pengamatan kerjasama, data hasil angket, data 

observasi, dan data hasil wawancara baik dengan guru maupun siswa. Sama 

halnya dengan siklus – siklus sebelumnya jenis data yang diperoleh dibedakan 

dalam data kualitatif yang merupakan data hasil  pengamatan kreativitas, data 

hasil pengamatan kerjasama, dan data hasil angket. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari data skor hasil belajar yang diperoleh dari skor lembar kerja siswa.  

     Berdasarkan kriteria  yang disusun diatas,  maka dapat diklasifikasikan kriteria  

tingkat kreativitas  siswa pada siklus III sebagai berikut : 

a. Tidak ada siswa yang memiliki  kriteria kurang pada tingkat 

kreativitasnya. 

b. Siswa dengan kriteria  sedang tingkat kreativitasnya berjumlah 1 orang. 

c. Siswa dengan kriteria tinggi tingkat kreativitasnya  berjumlah 44 orang. 
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d. Siswa dengan kriteria sangat tinggi tingkat kreativitasnya berjumlah 3 

orang. 

e. Rata – rata kelas tingkat kreativitas pada siklus III  berada pada kriteria 

tinggi. 

Sedangkan tingkat kerjasama pada siklus III dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

: 

a. Tidak ada siswa yang mempunyai tingkat kerjasama kurang, dan sedang. 

b. Siswa dengan kriteria  tinggi pada pengamatan kerjasamanya berjumlah 47 

orang. 

c. Siswa dengan kriteria  sangat tinggi pada pengamatan kerjasamanya 

berjumlah 1 orang. 

d. Rata – rata kelas tingkat kerjasama  pada siklus III berada pada kriteria 

tinggi. 

4.4.3.4 Refleksi Siklus III 

      Pada proses pengembangan strategi   pemecahan masalah  dan pengembangan 

sumber belajar,  guru sudah mulai menekankan kegiatan  “Amati – Analisa” 

dalam strategi pemecahan masalah dengan baik. Pada siklus III tidak tampak  

kesulitan – kesulitan yang berarti. Hal ini disebabkan guru dan siswa sudah mulai 

menyesuaikan diri dengan model pembelajaran yang dikembangkan. 

      Kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Kendala yang muncul disebabkan 

tingkat kesulitan materi yang diberikan pada siklus III ini tidak seimbang  dengan 

materi yang  diberikan pada siklus – siklus sebelumnya. Tapi hal ini tidak menjadi 
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kendala yang berarti karena guru dan siswa mulai menikmati proses pembelajaran 

dengan pengembangan model berbasis masalah ini. 

     Rata – rata kelas skor hasil belajar siswa mengalami penurunan menjadi 6,77 

(sebelumnya pada siklus II 6,82). Hal ini disebabkan tingkat kesulitan materi yang 

tidak sama dengan materi pada siklus I dan II. Walaupun demikian ketuntasan belajar 

sudah tercapai baik secara individual maupun klasikal (yaitu sebesar 91,7%). 

 

4.4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

      Pada siklus pertama mulai tampak kesulitan – kesulitan yang muncul yang 

disebabkan oleh guru kolaborator yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan 

skenario pembelajaran yang diberikan. Guru merasa sulit menginterpretasikan 

rencana pembelajaran tersebut karena guru terbiasa menggunakan bentuk – bentuk 

pembelajaran yang sederhana dan cenderung konvensional. Pada siklus kedua 

guru sudah mulai adaptasi, menyesuaikan diri dengan rancangan pembelajaran 

yang diberikan peneliti. Siklus ke tiga guru dapat menjalankan skenario 

pembelajaran tanpa kesulitan yang berarti. 

      Kondisi subyek penelitian juga sudah mulai stabil pada  siklus 2. Pada siklus  

pertama siswa sebagai subyek penelitian masih enggan menerima perubahan 

sistem pembelajaran yang dikenakan padanya. Ketika diwawancarai ada rasa takut 

yang terpancar di wajah siswa sebagai subyek penelitian. Sehingga wawancara 

akhirnya diadakan di luar jam pelajaran. Hal yang sama juga masih tampak pada 

siklus kedua. Pada siklus ketiga keberanian anak mengemukakan pendapat mulai 

muncul demikian juga keberanian anak ketika diwawancarai. 
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      Terjadi peningkatan kreativitas dan kerjasama siswa dari pengembangan 

model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran IPA di SD. 

Pengembangan strategi pemecahan masalah dan pengembangan sumber belajar 

melalui kegiatan “Amati – Analisa” dalam pengembangan model pembelajaran 

berbasis masalah dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan kerjasama 

siswa dalam pembelajaran IPA.  

      Untuk mengetahui peningkatan kreativitas dan kerjasama siswa setelah  diberi 

tindakan  perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

statistik non parametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon. Dengan 

menggunakan SPSS 11.5 diperoleh angka statistik Wilcoxon pada perbedaan data 

kreativitas dan kerjasama  pada siklus I, siklus II  dan siklus III. Tabel 1 dibawah 

ini menggambarkan  hasil olah data statistik dengan menggunakan SPSS untuk  

peningkatan kreativitas anak setelah diberi tindakan.  

 
Tabel 1. Perolehan angka statistik kreativitas dengan uji Wilcoxon 

 Siklus 2 – Siklus 1 Siklus 3 – siklus 2 

Z -6,049 -5,956 

Asymp. Sig.(2 tailed) 0,000 0,000 

 

      Hipotesis H0 yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah median populasi  

berbeda – beda adalah sama dengan  nol atau  skor kreativitas pada tiap siklus 

yang diuji sama. Analisis statistik yang diberikan jika nilai probabilitas > 0,05; H0 

yang ditetapkan diterima, demikian sebaliknya (Santoso, Singgih, 2003 : 417).   

Berdasarkan tabel 1 di atas angka signifikan siklus 1 dan siklus 2 serta siklus 2 
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dan siklus 3 berturut – turut 0,000 dan 0,000. Angka tersebut lebih kecil dari  taraf 

nyata  α = 0,05 (perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran  17). Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nihil H0 yang ditetapkan ditolak. Atau terdapat 

perbedaan yang berarti dari skor kreativitas pada siklus 1 dan siklus 2 serta siklus 

2 dan siklus 3. Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang berarti dari data skor kreativitas masing – masing siklus pada penelitian. 

Perbedaan ini diperoleh dari  peningkatan skor kreativitas yang ada pada siklus I, 

siklus II dan siklus III.  

      Besarnya peningkatan kreativitas selama kegiatan penelitian dapat dilihat pada 

gambar  6 dibawah ini. Pada siklus I, rata – rata kelas skor kreativitas besarnya 

19,6 (merupakan kriteria kurang). Siklus II, rata – rata kelas skor kreativitas naik 

menjadi 31,19. Dan hal ini menaikkan kriteria dari kurang menjadi tinggi. Pada 

siklus III terdapat peningkatan skor kreativitas dari 31,19 menjadi 36,23. Kriteria 

yang diberikan di akhir siklus III menunjukkan bahwa  tingkat kreativitas rata – 

rata kelas tinggi. 

 
Gambar  6. Peningkatan kreativitas siswa selama penelitian 
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      Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian L.P Ario Nugroho (Ario 

Nugroho,LP,2005: 7), yang meneliti tentang peningkatan kreativitas anak melalui 

model pembelajaran Bakulikan (membaca, diskusi, melihat, dan melakukan), 

diperoleh model Bakulikan  dapat meningkatkan kreativitas siswa. Apabila 

diamati pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

menekankan pada  proses pengembangan strategi   pemecahan masalah  dan 

pengembangan sumber belajar (khusus pada  kegiatan  “Amati – Analisa” dalam 

strategi pemecahan masalah)  hampir mirip dengan model Bakulikan yang 

diterapkan dalam penelitian LP. Ario Nugroho tersebut. Kesamaan yang tampak 

adalah dari pengembangan kemampuan berpikir  anak/siswa. Pengembangan 

model pembelajaran berbasis masalah yang menekankan pada pengembangan 

strategi dan pengembangan sumber belajar melibatkan semua indera yang ada 

dalam diri anak didik untuk mengembangkan kemampuan mengamati dan 

menganalisa. Demikian juga di dalam model Bakulikan yang diteliti oleh LP.Ario 

Nugroho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kreativitas dapat 

dilakukan dengan melalui pengembangan model  pembelajaran yang melibatkan 

semua komponen panca indera kita di dalam proses berpikir. Sehingga apabila 

guru hendak meningkatkan kreativitas anak, maka guru harus mampu memilih 

model pembelajaran yang menantang kemampuan berpikir anak tersebut.  

      Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengembangan model 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kreativitas dan kerjasama 

siswa dalam pembelajaran IPA. Peningkatan kerjasama siswa tersebut dapat 

dilihat pada tabel  2 melalui olah data statistik SPSS. 
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Tabel 2. Perolehan angkastatistik kerjasama dengan uji Wilcoxon 
 Siklus 2 – Siklus 1 Siklus 3 – siklus 2 

Z -5,996 -5,934 

Asymp. Sig.(2 tailed) 0,000 0,000 

 

      Hipotesis H0 yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah median populasi  

berbeda – beda adalah sama dengan  nol atau  skor kerjasama pada tiap siklus 

yang diuji sama. Analisis statistik yang diberikan jika nilai probabilitas > 0,05; H0 

yang ditetapkan diterima, demikian sebaliknya (Santoso, Singgih 2003 : 417).   

Berdasarkan tabel 1 di atas angka signifikan siklus 1 dan siklus 2 serta siklus 2 

dan siklus 3 berturut – turut 0,000 dan 0,000. Angka tersebut lebih kecil dari  taraf 

nyata  α = 0,05 (perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 18). Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nihil H0 yang ditetapkan ditolak. Atau terdapat 

perbedaan yang berarti dari skor kerjasama pada siklus 1 dan siklus 2 serta siklus 

2 dan siklus 3. Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang berarti dari data skor kerjasama masing – masing siklus pada penelitian. 

Perbedaan ini diperoleh dari  peningkatan skor kerjasama yang ada pada siklus I, 

siklus II dan siklus III.  

      Besarnya peningkatan kerjasama selama kegiatan penelitian dapat dilihat pada 

gambar  7 di bawah ini. Pada siklus I, rata – rata kelas skor kerjasama besarnya 

25,75 (merupakan kriteria sedang). Siklus II, rata – rata kelas skor kerjasama naik 

menjadi 30,27 (masih  berada pada daerah sedang). Pada siklus III terdapat 

peningkatan skor kerjasama dari 30,27 menjadi 34,83. Kriteria yang diberikan di 

akhir siklus III menunjukkan bahwa  tingkat kerjasama  rata – rata kelas tinggi. 
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       Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memang memerlukan 

pengalaman belajar mandiri maupun pengalaman belajar berkelompok. 

Pengembangan belajar mandiri akan membawa pada kematangan kemampuan 

berpikirnya. Sedangkan pengalaman belajar berkelompok akan membawa pada 

kehidupan sosialnya. Perkembangan belajar mandiri harusnya seimbang dan 

terpadu dengan pengalaman belajar sosialnya, sehinggaakan membentuk konsep 

diri siswa yang sehat.  

   Pengembangan kemampuan sosial akan semakin baik seiring perkembangan 

usia  anak. Walaupun demikian faktor lingkungan juga mempengaruhi 

perkembangan sosial tersebut. Pengembangan kemampuan sosial dapat dilihat 

dalam indikator kerjasama pada penelitian ini. Peningkatan kerjasama siswa 

dalam pembelajaran yang tampak dalam penelitian ini dialami setelah tindakan 

diberikan secara rutin dan terus menerus. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu 

ditanamkan pada anak konsep kerjasama dalam kehidupan kelompok atau 

kehidupan sosial, supaya anak tidak memperbesar ego yang dia miliki. Prinsip 

utama yang perlu ditekankan pada anak sebaiknya adalah kehidupan 

berkelompok, saling kerjasama yang tiap anggotanya berperan aktif dan 

bermakna.  

      Peningkatan kerjasama selama penelitian dapat dilihat pada gambar 7 dibawah 

ini. Peran serta guru dalam mengarahkan anak pada kerjasama yang positif dalam 

kelompok masih diperlukan. 
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Gambar  7. Peningkatan kerjasama siswa selama penelitian 

 

      Besarnya peningkatan kreativitas dan kerjasama akan mempengaruhi 

peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan skor hasil belajar dapat dilihat pada 

gambar 8 di bawah ini. Sebelum penelitian dilakukan, rata – rata kelas skor hasil 

belajar  5,83. Pada siklus I, rata – rata kelas skor hasil belajar 6,125. Siklus II, rata 

– rata kelas skor hasil belajar naik menjadi 6,82. Pada siklus III terdapat 

penurunan rata – rata kelas skor hasil belajar dari 6,82 menjadi 6,77. Penurunan 

rata – rata kelas skor hasil belajar di akhir siklus III disebabkan materi yang 

dipilih mempunyai tingkat kerumitan yang berbeda dengan materi pada siklus – 

siklus sebelumnya. 
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Gambar  8. Rata – rata kelas skor hasil belajar selama penelitian 

 

      Besarnya peningkatan kreativitas dan kerjasama siswa selama kegiatan 

penelitian mempengaruhi ketuntasan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada 

gambar  9 di bawah ini. Sebelum penelitian dilakukan  pembelajaran IPA belum 

tuntas (31,25%). Pada siklus I, terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa 

menjadi 43,75% (walaupun belum dapat dikatakan tuntas belajar). Siklus II, 

terjadi peningkatan prosentase ketuntasan belajar mencapai 77,1%. Dan di akhir 

siklus III telah mencapai ketuntasan belajar individual maupun klasikal (91,7% 

siswa mencapai tuntas belajar). 
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Gambar  9. Rata – rata kelas ketuntasan belajar selama penelitian 

Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan 

untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran IPA. Keberhasilan belajar IPA 

dapat dilihat dari peningkatan motivasi belajar seperti peningkatan kreativitas dan 

kerjasama siswa dalam kelompok belajar. Penggunaan pengembangan model 

belajar berbasis masalah dapat mengubah kebiasaan guru dalam mengajar dari 

yang mulanya pembelajaran  konvensional menjadi pembelajaran yang lebih 

bervariasi.  Prosentase kenaikan seperti yang diminta dalam indikator 

keberhasilan sudah menunjukkan tingkat keberhasilan yang diminta. Dalam 

indikator keberhasilan diminta sekurang – kurangnya 70% pembelajaran IPA di 

SD Negeri Gemah 1-2 bervariasi sehingga menarik minat siswa untuk 

mempelajari lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa 80 % guru SD 

kelas V masih mengajarkan IPA secara konvensional pada saat observasi 
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pendahuluan, hal ini berarti guru SD kelas V kurang lebih 20% mengajar dengan 

metode pembelajaran yang bervariasi. Memasuki siklus pertama terjadi kenaikan 

prosentase pembelajaran yang bervariasi dari 20% menjadi  20,83%. Perbaikan 

yang diberikan pada siklus pertama dalam rancangan pembelajaran yang dibuat, 

meningkatkan variasi metode pembelajaran menjadi 25,84%. Walaupun demikian 

masih kurang terjadi peningkatan yang berarti. Refleksi siklus kedua mendorong 

peneliti untuk berdiskusi dengan guru mengatasi kendala yang dialami guru ketika 

mengajar dengan model pembelajaran berbasis masalah yang diberikan. 

Pembuatan rencana pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

berbasis masalah yang dikembangkan bersesuaian dengan sifat materi 

didiskusikan dengan guru. Hasilnya pada siklus ketiga terjadi kenaikan yang 

meningkat pada metode mengajar guru yang bervariasi menjadi  77,9%. Hasil ini 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

      Oleh karena guru dapat mengajar dengan metode pembelajaran yang 

bervariasi dan hasil kolaborasi penelitian menunjukkan peningkatan  pengetahuan 

dan pengalaman guru secara signifikan dari 50% sampai 77,5%. Peningkatan 

pengetahuan dan pengalaman guru akan dapat membawa kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih menarik. 

      Indikator keberhasilan yang ketiga merujuk pada peningkatan motivasi belajar 

sebagai berikut : sekurang – kurangnya 70% siswa memiliki motivasi tingggi 

terhadap pelajaran sehingga mendorong  kreativitas dan semangat kerjasama 

dalam kelompok. Motivasi tinggi dalam penelitian ini dapat dilihat dari : 
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1. Indikator  kepasifan siswa dalam belajar IPA. Ketika observasi 

pendahuluan kepasifan siswa ketika belajar IPA mencapai lebih 70%. 

Dengan penelitian tindakan kelas terjadi penurunan yang berarti dalam 

setiap siklusnya mulai dari 61,5 % siklus pertama, 54,5 % siklus kedua 

sampai 34,7 % siklus ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa siswa cenderung 

bersifat aktif setelah pembelajaran IPA bervariasi. Keaktivan siswa ini 

dapat dilihat dari sikap siswa ketika menerima pembelajaran IPA mulai 

dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Keaktifan siswa mengubah 

pandangan siswa yang takut pada pelajaran IPA menjadi berkurang, dari 

87,5 % siklus pertama sampai 16,7 %  siklus ketiga. 

2. Kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang bervariasi seperti 

kegiatan observasi di luar kelas, kegiatan peragaan atau demonstrasi atau 

kegiatan praktikum meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran 

IPA. Peningkatan ini dapat dilihat dari siklus pertama 66,7 % sampai 86,4 

% pada siklus ketiga. Peningkatan ini menunjukkan motivasi belajar tinggi 

ketika pembalajaran dilakukan secara bervariasi dan tidak monoton. 

3. Sikap siswa dalam kerja kelompok dan diskusi terjadi peningkatan 

kerjasama dari 51,6 % pada siklus pertama sampai 86,95%  pada siklus 

ketiga. Semangat kerjasama meningkat , mereka berani mengemukakan 

pendapat dalam diskusi kelompok membuat motivasi memecahkan 

permasalahan IPA yang diberikan guru menjadi tinggi. 

      Sikap yang terbentuk pada diri siswa terhadap pokok bahasan yang diberikan 

bergantung pada sikap guru terhadap pokok bahasan atau pelajaran tersebut. 
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Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah sangat tepat diberikan 

secara dini sesuai dengan rambu – rambu penyelesaian masalah yang diberikan. 

Tingkatan permasalahan disesuaikan dengan materi atau pokok bahasan dan 

disesuaikan dengan kondisi subyek penelitian. Tahapan – tahapan pemecahan 

masalah dapat diringkas dalam lima tahap kreatif, yaitu tahap mengumpulkan 

fakta, tahap menemukan masalah, tahap menemukan gagasan, tahap menemukan 

jawaban dan tahap menemukan penerimaan. 

      Kreativitas siswa dalam memecahkan masalah dan semangat kerjasama yang 

dimiliki siswa dalam memecahkan masalah akan menjadi sesuatu yang 

mengasyikkan dan menantang siswa. Kreativitas akan berkembang dalam suasana 

yang memberi kebebasan untuk menyelidiki dan telah dibuktikan dalam tahapan 

tiap siklus penelitian ini. Kendala awal yang dihadapi muncul dari sikap awal 

siswa yang pasif dan rasa tidak suka guru menerima pembaharuan yang diberikan. 

Walaupun demikian setelah penelitian ini berlangsung dan memberi hasil yang 

positif, maka terdapat paradigma baru dalam pembelajaran IPA di SD kelas V  

tersebut. Paradigma baru itu membawa pada keberhasilan pembelajaran IPA yang 

meningkat ketuntasan belajarnya mulai yang kurang dari 85% sampai mencapai 

91,7% siswa yang mendapat nilai 6,5. 
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BAB   V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

      Dari hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul “Pengembangan Model 

Pembelajaran IPA di SD Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kreativitas dan 

Kerjasama Siswa” dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut : 

1. Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan 

kreativitas dan kerjasama siswa kelas V SD Negeri Gemah 1 – 2 tahun 

pelajaran 2004/2005. Peningkatan kreativitas dan kerjasama siswa akan 

mempengaruhi peningkatan minat dan motivasi anak belajar IPA. Dan hal 

ini juga mempengaruhi keberhasilan belajar IPA pada pokok bahasan – 

pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian. 

2. Pengembangan model berbasis masalah  yang dipilih adalah 

pengembangan strategi pemecahan masalah melalui kegiatan “Amati – 

Analisa”.  Pengembangan kegiatan “Amati” sangat berdasarkan 

ketrampilan dasar membaca, melihat, mendengar dan merasa. Setelah 

tuntas kegiatan mengamati maka dikembangkan dalam menganalisa 

berbagai alternatif pemecahan masalah.  

3. Peningkatan kreativitas dan kerjasama siswa cukup  berarti setelah 

dibuktikan dengan uji Wilcoxon. Terdapat peningkatan kreativitas dan 

kerjasama pada siklus I, siklus II dan siklus III yang ditunjukkan dari 

probabilitas hitung  lebih kecil dari taraf nyata 0,05. 
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4. Indikator keberhasilan terpenuhi dengan diperoleh hasil analisis data  77,9 

% pembelajaran bervariasi pada akhir penelitian siklus III; 77,5 % 

pengetahuan dan pengalaman guru meningkat;  motivasi belajar meningkat 

dan pencapaian ketuntasan belajar melebihi  85 %. 

 

B. SARAN 

1. Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah  yang digunakan 

dalam penelitian ini sangat sederhana. Walaupun demikian dapat 

menunjukkan peningkatan kreativitas dan kerjasama siswa dalam 

kelompok pada pembelajaran IPA di SD. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi bagi peningkatan kreativitas 

dan kerjasama siswa perlu dikembangkan model pembelajaran IPA yang 

lebih kompleks. Dan hal ini harus dikuasai guru.  

3. Guru harus lebih membuka diri untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pengalamannya sehingga dapat memberikan wacana baru dalam 

pembelajaran IPA yang lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN  1 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS  I 
  

MATA PELAJARAN : IPA 

KONSEP                            :  Sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui 

MODEL PEMBELAJARAN: Problem Based Learning  

KELAS/SEMESTER : V/1 

WAKTU   : 2 jam pelajaran ( 2 x 40 menit) 

 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM 

Siswa mampu menerapkan pengetahuannya tentang sumber daya alam dan 

pentingnya berhemat bahan bakar untuk pelestarian sumber daya alam. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 

2.1 Siswa dapat membedakan berbagai  jenis sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. 

2.2 Siswa dapat mengidentifikasi beberapa contoh  sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. 

 

III. MEDIA  

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dibutuhkan media sebagai berikut 

: 

1. Buku teks IPA : SP,Muchtar dan Kasmuri.2003. Dunia Ilmu Pengetahuan 

Alam. Jakarta : Yudistira 

2. Lembar Kerja Siswa yang disediakan 

3. Alat dan bahan : 

a. Gambar – gambar atau artikel yang diambil dari majalah dan koran yang 

disediakan dalam lembar kerja siswa. 

b. Gunting, lem, kertas putih, pensil warna. 
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IV. SKENARIO PEMBELAJARAN 

1. a.  Sebelum memulai kegiatan maka didahului dengan apersepsi, 

dimana guru menanyakan kepada siswa tentang  pengertian “Sumber 

daya” pada siswa.  

b. Prasarat pengetahuan : Siswa  mengetahui bahwa ada berbagai jenis 

benda di alam. 

c. Motivasi : Siswa membaca artikel – artikel yang berhubungan dengan  

lingkungan  yang ada di sekitar. 

2. Siswa dibagi  dalam  kelompok – kelompok kerja, dimana satu kelompok 

terdiri dari 3 – 4 orang. Masing – masing kelompok melakukan kegiatan  

berdasarkan petunjuk dalam lembar lembar kerja siswa . 

Siswa dalam kelompok masing – masing membuat catatan tentang hasil 

Pengamatan  dan identifikasi  hasil percobaan pada lembar kerja siswa 

(LKS) yang disediakan . 

Siswa melaporkan catatannya dalam diskusi kelompok 

Siswa membuat kesimpulan dalam diskusi kelompok 

Hasil kesimpulan  diskusi kelompok dibawa dalam diskusi kelas 

3. Guru mengawasi kegiatan kelompok sambil mefasilitasi kelompok – 

kelompok yang ada, memberi bimbingan bagi kelompok yang 

memerlukan 

 

V. PENILAIAN 

Penilaian untuk kegiatan ini didasarkan pada : 

1. Kerjasama dalam kelompok 

2. Format lembar kerja yang diisi siswa 

3. Catatan yang dibuat siswa 

Penilaian mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek 

penilaian afektif dan psikomotorik muncul dari kegiatan kerja kelompok 

(kerjasama kelompok). Sedangkan aspek  kognitifnya akan muncul dari format 

laporan lembar kerja siswa dan catatan yang dibuat oleh siswa. 

Indikator kerja ilmiah dapat dilihat dari : 
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1.Sumbang saran anggota kelompok untuk mendaftar apa yang telah diketahui 

dalam suatu topik. 

2.Membuat pertanyaan dengan bantuan guru 

3.Membicarakan topik atau memberikan tanggapan 

4.Membuat catatan – catatan kecil hasil pengamatan 

5.Mengelompokkkan informasi/ data 

6.Membuat kesimpulan 

7. Menggunakan kosa kata untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku 

mahluk hidup 

8. Menyajikan informasi  

9. Melaksanakan prosedur penyelidikan sederhana 

 

 

 

 

Semarang,  

Mengetahui                    Guru,  

Kepala Sekolah, 

 

(                        )      (                        ) 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 
 

KELOMPOK    : 

ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   
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2. 

3. 

4. 

KEGIATAN 1 : SUMBER DAYA ALAM AIR 

I. Jelaskan manfaat air bagi kehidupan mahluk hidup di bumi !  

Manfaat air adalah sebagai : 

1…………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………….. 

II. Sebutkan 5 contoh sumber air atau mata air ! 

1…………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

III. Perhatikan bacaan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79

 

 

 

 

 

1. Jelaskan kesimpulan yang kamu ambil dari bacaan diatas ! 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

2. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimana mengatasi kekeringan 

di Kali Tulung itu, supaya tetap ada airnya walaupun musim 

kemarau dan tidak banjir ketika musim penghujan ! 

Hasil Diskusi : 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

IV. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimana mengatasi kerusakan 

pada sumber daya air, supaya dapat bermanfaat bagi kehidupan 

mahluk hidup selanjutnya  ! 

 

KEGIATAN 2 : SUMBER DAYA ALAM HEWAN 

I. Perhatikan kegiatan dibawah ini : 
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Jawaban : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimanakah melestarikan sumber 

daya hewan sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia ! 
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Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 3 : SUMBER DAYA ALAM KESUBURAN TANAH 

I. Diskusikan dengan kelompok anda apakah yang dimaksud dengan 

sumber daya alam kesuburan tanah ! 

Jawab : 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

II. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimana cara merawat tanah agar 

tetap subur ! 

Jawab : 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

III. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimana dampak dari penggunaan 

pupuk yang terus menerus bagi kesuburan tanah ! 

Jawab : 

…………………………………………………………………………….. 



 

 82

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

KEGIATAN  4 : SUMBER DAYA ALAM TUMBUHAN 

I. Diskusikan dengan kelompok anda apakah yang dimaksud dengan 

sumber daya alam kesuburan tumbuhan ! dan apa saja yang 

dikelompokkan kedalam sumber daya alam tumbuhan tersebut !  

Jawab : 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

II. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimana merawat tanaman – 

tanaman yang langka agar tetap tumbuh dengan baik ! 

Jawab : 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

III. Diskusikan dengan kelompokmu, buatlah karangan tentang tanaman – 

tanaman sumber daya alam yang ada di sekitarmu dan bagaimana 

manfaat tanaman – tanaman itu bagi kehidupan di sekitarmu ! 

Jawab : 

 Judul : 
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 (buat karangan  bersama dengan kelompokmu. Dan tugas ini dapat dibuat 

di rumah dengan pokok –pokok materi yang akan ditulis sudah 

didiskusikan terlebih dahulu ) 

 

 

 

 

 

EVALUASI  SUB FORMATIF 

POKOK BAHASAN: SumberDaya alam yangdapat diperbaharui 

Nama  : 

No : 

Isikan pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar : 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya ! 

2. Jelaskan pengertian sumberdaya alam yang dapat diperbaharui ! 

3. Sebutkan macam – macam sumber daya alam yang dapat  

diperbaharui ! 

4. Jelaskan  pendapatmu tentang : 

a. Penyebab sumur  kering  

b. kegunaan taman margasatwa 

c. mengatasi banjir 

d. kegunaan tanaman kelapa bagi kehidupan manusia 

e. manfaat belajar sumber daya alam bagi kamu dan 

lingkunganmu ! 
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RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS  II 

  
MATA PELAJARAN : IPA 

KONSEP                    :  Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui 

MODEL PEMBELAJARAN: Problem Based Learning  

KELAS/SEMESTER : V/1 

WAKTU   : 2 jam pelajaran ( 2 x 40 menit) 

 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM 

Siswa mampu menerapkan pengetahuannya tentang sumber daya alam dan 

pentingnya berhemat bahan bakar untuk pelestarian sumber daya alam. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 

2.1 Siswa dapat membedakan berbagai  jenis sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. 

2.2 Siswa dapat mengidentifikasi beberapa contoh  sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui. 

 

III. MEDIA  

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dibutuhkan media sebagai berikut 

: 

1. Buku teks IPA : SP,Muchtar dan Kasmuri.2003. Dunia Ilmu Pengetahuan 

Alam. Jakarta : Yudistira 

2. Lembar Kerja Siswa yang disediakan 

3. Alat dan bahan : 
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* Gambar – gambar atau artikel yang diambil dari majalah dan koran yang 

disediakan dalam lembar kerja siswa. 

* Gunting, lem, kertas putih, pensil warna. 

IV. SKENARIO PEMBELAJARAN 

1. a. Sebelum memulai kegiatan maka didahului dengan apersepsi, 

dimana guru menanyakan kepada siswa tentang  pengertian 

“Sumber daya alam yang dapat diperbaharui” pada siswa.  

b. Prasarat pengetahuan : Siswa  memahami sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui. 

c. Motivasi : Siswa membaca artikel – artikel yang berhubungan 

dengan  lingkungan  yang ada di sekitar. 

2. Siswa dibagi  dalam  kelompok – kelompok kerja, dimana satu 

kelompok terdiri dari 3 – 4 orang. Masing – masing kelompok 

melakukan kegiatan  berdasarkan petunjuk dalam lembar lembar 

kerja siswa . sebelum mengerjakan lembar kerja siswa, bersama- 

sama guru melihat penayangan film dokumenter tentang 

pengeboran minyak bumi. 

3. Siswa dalam kelompok masing – masing membuat catatan tentang 

hasil Pengamatan  (melihat, membaca, mendengar dan merasa) 

kemudian mendiskusikan hasil pengamatan pada lembar kerja 

siswa (LKS) yang disediakan . 

4. Siswa melaporkan catatannya dalam diskusi kelompok 

5. Siswa membuat kesimpulan dalam diskusi kelompok 

6. Hasil kesimpulan  diskusi kelompok dibawa dalam diskusi kelas 

7. Guru mengawasi kegiatan kelompok sambil mefasilitasi kelompok 

– kelompok yang ada, memberi bimbingan bagi kelompok yang 

memerlukan 

 

V. PENILAIAN 

Penilaian untuk kegiatan ini didasarkan pada : 

1. Kerjasama dalam kelompok 
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2. Format lembar kerja yang diisi siswa 

3. Catatan yang dibuat siswa 

Penilaian mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek 

penilaian afektif dan psikomotorik muncul dari kegiatan kerja kelompok 

(kerjasama kelompok). Sedangkan aspek  kognitifnya akan muncul dari format 

laporan lembar kerja siswa dan catatan yang dibuat oleh siswa. 

Indikator kerja ilmiah dapat dilihat dari : 

1.Sumbang saran anggota kelompok untuk mendaftar apa yang telah diketahui 

dalam suatu topik. 

2.Membuat pertanyaan dengan bantuan guru 

3.Membicarakan topik atau memberikan tanggapan 

4.Membuat catatan – catatan kecil hasil pengamatan 

5.Mengelompokkkan informasi/ data 

6.Membuat kesimpulan 

7. Menggunakan kosa kata untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku 

mahluk hidup 

8. Menyajikan informasi  

9. Melaksanakan prosedur penyelidikan sederhana 

 

 

 

 

Semarang,  

Mengetahui                    Guru,  

Kepala Sekolah, 

 

(                        )      (                        ) 

 

LEMBAR KERJA SISWA 
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KELOMPOK    : 

ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   

2. 

3. 

4. 

KEGIATAN 1 :  

Diskusikan dengan kelompok anda, apakah yang dimaksud dengan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui ? 

Diskusikan dengan kelompok anda : apa saja yang termasuk dalam sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui ? 

Diskusikan dengan kelompok anda : mengapa benda – benda yang disebutkan 

diatas (pada jawabanmu nomor 3)termasuk sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui ? 

 

KEGIATAN 2 : 

1. Perhatikan film dokumenter dengan baik dan saksama. Kemudian ulang 

kembali kilas balik cerita film tersebut dalam suatu karangan pendek. 

2. Persediaan  sumber daya alam minyak bumi kian hari semakin menipis, 

diskusikan dengan kelompokmu bagaimana mengatasi hal ini ! 

3. Mungkinkah diperoleh sumber baru sebagai pengganti minyak bumi  ? 

Jelaskan jawaban anda !  

 

KEGIATAN 3 : 

Perhatikan artikel di bawah ini ! Baca dan simak baik – baik. Kemudian 

diskusikan dengan kelompokmu : 
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a. Apakah pendapat kelompokmu tentang isi artikel tersebut? Jelaskan ! 

b. Apakah pendapat kelompokmu tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi kerusakan atau menipisnya sumber daya alam tersebut ? 

Jelaskan ! 

c. Apakah kesimpulan kelompokmu tentang penanganan masalah dalam 

artikel tersebut ? jelaskan ! 
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EVALUASI  SUB FORMATIF 

POKOK BAHASAN: SumberDaya alam yang tidak dapat diperbaharui 

Nama  : 

No : 

Isikan pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar : 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui! 

2. Sebutkan dan jelaskan kegunaan  benda – benda yang termasuk  

sumber daya alam yang dapat tidak dapat diperbaharui ! (minimal 

5) 
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3. Jelaskan mengapa benda – benda yang kamu sebutkan diatas 

termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ! 

4. Jelaskan  pendapatmu tentang akibat yang dihasilkan dan solusi 

masalah: 

i. Penambangan bahan mineral  liar  

ii. Pengeboran minyak bumi yang semakin besar 

5. Mengapa penggunaan bahan bakar minyak harus bijaksana ? 

Padahal kenyataan yang diperoleh teknologi mobil dan motor 

banyak membutuhkan bahan bakar minyak. Jelaskan pendapatmu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS  III 
  

MATA PELAJARAN : IPA 

KONSEP                               :  Cahaya dan Penglihatan 

SUB KONSEP                       : Sifat – sifat Cahaya 1 

MODEL PEMBELAJARAN: Problem Based Learning  

KELAS/SEMESTER : V/1 

WAKTU   : 4 jam pelajaran ( 4 x 40 menit) 

 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM 
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Siswa mampu melakukan percobaan tentang sifat – sifat cahaya, hubungan antara 

cahaya dan penglihatan, serta mampu mengkomunikasikan hasil percobaannya 

dan menerapkan pengetahuannya  dalam kehidupan sehari - hari. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 

2.1 Siswa dapat memahami sifat – sifat cahaya serta mampu mengkomunikasikan 

hasil percobaannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari – hari. 

 

III. MEDIA  

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dibutuhkan media sebagai berikut 

: 

1. Buku teks IPA : SP,Muchtar dan Kasmuri.2003. Dunia Ilmu Pengetahuan 

Alam. Jakarta : Yudistira 

2. Lembar Kerja Siswa yang disediakan 

3. Alat dan bahan : 

a. Gambar – gambar atau artikel yang diambil dari majalah 

dan koran yang disediakan dalam lembar kerja siswa. 

b. Alat dan bahan sesuai yang ada dalam lembar kerja siswa 

IV. SKENARIO PEMBELAJARAN 

1. a.  Sebelum memulai kegiatan maka didahului dengan apersepsi, 

dimana guru menanyakan kepada siswa “mengapa kita dapat melihat 

benda ?”  

b. Prasarat pengetahuan : Siswa terlebih dahulu mempelajari konsep 

energi. 

c. Motivasi : Siswa mengamati cahaya yang ada di sekitar, seperti cahaya 

lampu, cahaya matahari, dan lain sebagainya. 

2. Siswa dibagi  dalam  kelompok – kelompok kerja, dimana satu kelompok 

terdiri dari 3 – 4 orang. Masing – masing kelompok melakukan kegiatan  

dalam memahami dan mengidentifikasi cahaya dan sifat- sifatnya seperti 

yang diberikan pada  lembar kerja siswa  1 , lembar kerja siswa 2, lembar 

kerja siswa 3 dan lembar kerja siswa  4 .Lembar kerja siswa 1 akan 

membahas sub pokok bahasan  “Melihat benda karena ada cahaya” , 
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Lembar kerja 2 akan membahas sub pokok bahasan “Cahaya akan 

dipantulkan, diteruskan atau diserap ketika mengenai benda”. Lembar 

kerja siswa 3 membahas sub pokok bahasan “Pemantulan cahaya pada 

cermin” dan Lembar kerja siswa 4 membahas sub pokok bahasan 

“Pembiasan cahaya” 

3. Masing – masing kelompok membuat peragaan tentang sifat – sifat cahaya 

dari alat yang disediakan. Kreativitas kelompok menunjang keberhasilan 

kegiatan ini. Kemudian masing – masing siswa dalam kelompok 

mengamati sifat – sifat cahaya yang nampak dalam alat peraga yang dibuat 

dengan dipandu lembar kerja siswa 1 , lembar kerja siswa 2, lembar kerja 

siswa 3 dan lembar kerja siswa 4. 

Siswa melaporkan catatannya dalam diskusi kelompok 

Hasil diskusi kelompok dibawa dalam diskusi kelas 

4. Guru mengawasi kegiatan kelompok sambil membimbing  kelompok – 

kelompok yang memerlukan dalam membuat alat peraga dan merumuskan 

kesimpulan hasil pengamatan. 

 

V. PENILAIAN 

Penilaian untuk kegiatan ini didasarkan pada : 

1. Kerjasama dalam kelompok 

2. Format lembar kerja yang diisi siswa 

3. Catatan yang dibuat siswa 

Penilaian mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek 

penilaian afektif dan psikomotorik muncul dari kegiatan kerja kelompok 

(kerjasama kelompok). Sedangkan aspek  kognitifnya akan muncul dari format 

laporan lembar kerja siswa dan catatan yang dibuat oleh siswa. 

Indikator kerja ilmiah dapat dilihat dari : 

1.Sumbang saran anggota kelompok untuk mendaftar apa yang telah diketahui 

dalam suatu topik. 

2.Membuat pertanyaan dengan bantuan guru 

3.Membicarakan topik atau memberikan tanggapan 
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4.Membuat catatan – catatan kecil hasil pengamatan 

5.Mengelompokkkan informasi/ data 

6.Membuat kesimpulan 

7. Menggunakan kosa kata untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku 

mahluk hidup 

8. Menyajikan informasi  

9. Melaksanakan prosedur penyelidikan sederhana 

 

 

Semarang,  

Mengetahui                    Guru,  

Kepala Sekolah, 

 

(                        )      (                        ) 

LEMBAR KERJA SISWA   1 
KELOMPOK    : 

ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   

2. 

3. 

4. 

I. KEGIATAN : 

1. Sediakan kardus bekas sepatu atau yang lainnya, kemudian lubangi 

seperti pada gambar.  Lubang A mempunyai diameter 10 cm dan 

lubang B mempunyai diameter 1 cm.  

 

A 

 

                                     a 

     B 
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Sisi  A merupakan tempat cahaya masuk, sedang sisi B tempat 

untuk mengintip benda yang ada di dalam kubus. 

2. Sediakan pula kertas  karbon,kertas putih, plastik, spidol, cutter, 

gunting, selotif, lem, pensil. 

 

3. Lakukan kegiatan pengamatan dengan cara lihat benda yang ada 

didalam kardus  dari lubang B, kemudian lubang A ditutup dengan 

kertas karbon, dan lihat kembali benda yang ada di dalam kardus .  

Diskusikan dengan kelompokmu, dan isikan tabel dibawah ini : 

No Kegiatan Kondisi benda * 

Terlihat Tidak terlihat 

1. Lubang A tidak ditutup   

2. Lubang A ditutup 

plastik 

  

3. Lubang A ditutup 

kertas putih 

  

4. Lubang A ditutup 

kertas karbon 

  

• Beri tanda √ pada jawabanmu 

Diskusikan dengan kelompokmu dan jawablah pertanyaan ini dengan baik ! 

a.Apakah fungsi lubang A dan B pada kardus ? 

b.Apakah  yang dapat kamu simpulkan dari hasil identifikasi tersebut ?    

c.Diskusikan dengan kelompokmu, apakah kesimpulan dari kegiatan ini dan 

jelaskan contoh konsep yang kamu simpulkan dalam kehidupan sehari - hari ! 
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LEMBAR KERJA SISWA   2 
KELOMPOK    : 

ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   

2. 

3. 

4. 

I. Perhatikan petunjuk kegiatan dibawah ini  : 

a. Sediakan kardus bekas sepatu atau yang lainnya, kemudian lubangi 

seperti pada gambar.  Sisi  A ditutup dengan bahan yang akan 

diujicobakan dan lubang B mempunyai diameter 5 cm.  

 

 

                                 a 

A                                                    B 

 

 

 

b. Sediakan pula lampu senter, kertas  karton,kain, plastik bening, 

plastik hitam,kaca bening, cermin, papan kayu,karet spidol, cutter, 

gunting, selotif, lem, pensil. 

 



 

 96

II. Lakukan kegiatan pengamatan dengan cara  : 

Buat lubang kecil dengan diameter kurang lebih 0,5 cm sampai 1 cm 

pada kertas karton putih dan tempel pada sisi A. Sorot sisi B dengan 

lampu senter , apakah yang kamu amati ? 

Lakukan langkah seperti nomor 1 ,mengganti kertas karton dengan 

kain, papan kayu, karet ,kaca bening, cermin, plastik bening dan 

plastik hitam. 

Lakukan pengamatan  dari sisi Aterhadap berkas cahaya lampu senter 

yang diarahkan melalui lubang B. Gambar berkas cahaya yang 

kamu amati pada masing – masing pengamatan tersebut ! 

Dengan mendiskusikan sesama anggota kelompok , isikan tabel 

dibawah ini berdasarkan hasil pengamatanmu 

No Contoh 

Benda 

Sifat benda ketika dikenai cahaya* Termasuk jenis benda* 

Diteruskan Diserap Dipantul

kan 

Benda 

gelap 

Benda 

Keruh 

Benda 

bening

Cermin 

1 Kaarton 

berlubang 

       

2 Kain        

3 Papan kayu        

4 Karet        

5 Kaca bening        

6 Cermin        

7 Plastik 

bening 

       

8 Plastik 

hitam 

       

* Beri tanda √ pada pilihanmu 
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a. Apakah fungsi sisi A dan lubang B pada kardus ? 

b. Apakah  yang dapat kamu simpulkan dari hasil pengamatan dan 

identifikasi tersebut ?    

c. Diskusikan dengan kelompokmu, apakah kesimpulan yang dapat kamu 

ambil dari kegiatan dan bagaimana contoh penerapannya dalam 

kehidupan sehari – hari. ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA   3 
KELOMPOK    : 
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ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   

2. 

3. 

4. 

I.Perhatikan petunjuk kegiatan  dibawah ini  : 

a. Disediakan cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung, 

sendok stainless yang mengkilap, kardus berwarna gelap yang 

dilubangi dengan diameter 2 – 3 cm digunakan untuk menutup 

muka senter, kertas putih. 

 

 

 

 

A 

 

 A adalah muka lampu yang menyala, B kertas karton warna gelap 

yang dilubangi 

b. Sediakan pula lampu senter,  cutter, gunting, selotif, lem, pensil. 

 

II.Lakukan kegiatan pengamatan dengan cara  : 

Buat lubang kecil dengan diameter kurang lebih 2 cm sampai 3 cm 

pada sisi A kardus berwarna gelap . Masukkan senter dan usahakan 

muka senter berda tepat pada lubang A. Nyalakan senter apakah 

yang kamu  amati ? 

Lakukan  langkah seperti nomor 1 , dengan meletakkan cermin datar di 

depan sisi A. Apakah yang kamu amati ? Lakukan hal yang sama 

dengan mengganti cermin datar dengan cermin cekung, cermin 

cembung, sisi muka dalam sendok dan sisi muka luar sendok. 

Nyatakan hasil pengamatanmu , dengan mengisi tabel dibawah ini : 
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No Benda Cahaya mengenai Cermin* 

Dipantulkan Tidak 

Dipantulkan Sempurna Tidak 

sempurna 

1 Cermin datar    

2 Cermin Cekung    

3 Cermin 

Cembung 

   

4 Muka cekung 

sendok 

   

5 Muka cembung 

sendok 

   

* Beri tanda √ pada pilihanmu 

a.Apakah yang dapat kamu simpulkan dari identifikasi tabel tersebut ! 

Diskusikan denga kelompokmu ! 

b.Bercerminlah dimuka cermin datar, cermin cekung, dan cermin 

cembung. Apabila cermin cekung dan cermin cembung tidak ada 

dapat diganti dengan muka lengkung sendok stainless.Diskusikan 

dengan kelompokmu sifat – sifat bayangan yang dibentuk oleh 

cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung ! 

c.Diskusikan dengan kelompokmu penggunaan cermin datar dan 

cermin lengkung dalam kehidupan sehari – hari ! 

 

LEMBAR KERJA SISWA   4 
KELOMPOK    : 

ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   

2. 

3. 

4. 
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I.Perhatikan petunjuk kegiatan  dibawah ini  : 

a.Sediakan gelas yang diisi air, kaca bening.  

 

      A 

 

           

          C 

 

 

      B 

b.Sediakan pula lampu senter, kertas putih, spidol, cutter,  selotif,  

pensil. 

 

II.Lakukan kegiatan pengamatan dengan cara  : 

1.Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Amati posisi pensil 

tersebut ? Amati pula cahaya senter yang dinyalakan dari sisi A. 

Pengamatan cahaya senter yang mengenai muka kaca bening 

dilakukan pada sisi C ! Diskusikan dengan kelompokmu hasil 

pengamatan ini ! 

2.Diskusikan dengan kelompokmu pengertian pembiasan cahaya ! 

Diskusikan pula syarat – syarat terjadinya pembiasan cahaya !  

    III. Gunakan lensa  cembung dan lensa cekung dalam kegiatan ini. Langkah – 

langkah yang dapat kamu ambil sebagai berikut : 

1. Hadapkan lensa cembung di depan pintu atau jendela ! 

2. Aturlah kertas putih dibalik lensa ! 

3. Amati gambar yang terbentuk pada kertas! 

4. Lakukan hal yang sama dengan lensa cekung ! Adakah gambar yang 

terbentuk pada kertas ? Mengapa demikianjelaskan pendapatmu ! 

     IV. Diskusikan dengan kelompokmu kesimpulan dari kegiatan 4 ini dan 

bagaimana penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari – hari ! 
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LEMBAR KERJA SISWA   5 
KELOMPOK    : 

ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   

2. 

3. 

4. 

I. Perhatikan petunjuk kegiatan  dibawah ini  : 

1. Sediakan kardus bekas dan buat lingkaran dari kardus 

tersebut dengan diameter 20 cm. Bagi masing – masing 

lingkaran menjadi enam bagian sama besar. Kemudian 
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tempel masing – masing bagian dengan kertas warna merah, 

jingga, kuning, hijau, biru dan ungu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sediakan pula jarum besar atau paku, spidol, cutter, gunting, 

selotif, lem, dan pensil. 

 

3. Tancap  pusat lingkaran dengan jarum atau paku dan putar 

lingkaran tersebut senmakin cepat. Apakah yang dapat kamu 

amati ?Diskusikan dengan kelompokmu  dan buat 

kesimpulan terhadap hasil pengamatanmu !  

 

II Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimanakah contoh penguraian cahaya 

dalam kehidupan sehari – hari ! 
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LEMBAR KERJA SISWA   6 
KELOMPOK    : 

ANGGOTA KELOMPOK  : 

1.   

2. 

3. 

4. 

I. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERLUKAN 

1. Wadah air 

2. Cermin 

3. Lilin mainan      

4. Air 

5. Kertas putih 
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II. CARA KERJA 

1. Letakkan cermin dalam wadah air dengan posisi miring. Gunakan 

lilin sebagai bantalan cermin agar cermin tidak bergerak (lihat 

gambar) 

2. Letakkan wadah air pada tempat yang disinari matahari secara 

langsung 

3.  Tuangkan air ke 
4
3  bagian wadah air 

4. Cari dan amati pada kertas putih,cahaya pantulan dari cermin. Apa 

yang dapat kamu amati ? 

 

III. JAWABLAH PERTANYAAN – PERTANYAAN BERIKUT : 

1. Warna apa saja yang dapat kamu lihat ? 

2. Dari mana warna – warna cahaya itu datang ? 

3. Apa fungsi air dalam percobaan ini ? 

4. Apa yang terjadi jika air bening diganti air keruh ? 
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LAMPIRAN 2 

ANGKET OBSERVASI PENDAHULUAN 

 

 

 

 

ANGKET PENELITIAN 

 Angket ini bertujuan untuk mendapatkan  informasi dari anda mengenai 

pembelajaran sains yang anda terima selama ini. Hasil angket ini dapat 

bermanfaat bagi sekolah untuk mengadakan perbaikan dalam pembelajaran sains 

pada waktu sekarang dan yang akan datang. Untuk itu dimohon anda mengisi 

angket ini sejujur – jujurnya menurut keadaan yang sebenarnya . Atas perhatian 

dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih. 

 

PETUNJUK PENGISIAN : 

 

1. Beri tanda √ pada pilihan yang anda pilih. 

2. Pilih satu jawaban yang sesuai dengan kondisi yang anda rasakan. 

3. Identitas dan jawaban anda akan dirahasiakan, sehingga pilihlah jawaban 

seobyektif mungkin.  

Nama Siswa : 
Nomor          : 
Kelas           : 
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KODE PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

STS TS S SS 

A 1. Pelajaran sains diberikan guru dengan 

metode ceramah (guru menerangkan dan 

siswa mendengarkan). 

2.Guru jarang menggunakan alat peraga 

dalam pembelajaran sains. 

3.Guru sering memberi tugas mencatat 

pada pelajaran sains. 

4.Guru sering memberi pekerjaan rumah 

pada pelajaran sains. 
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B 1.Siswa mendengarkan penjelasan guru 

dan mencatat hasil penjelasan guru. 

2.Siswa hanya diam pada saat pelajaran 

berlangsung. 

3.Siswa menjawab pertanyaan guru 

tentang pelajaran sains dengan rasa 

takut. 

4.Siswa takut bertanya tentang pelajaran 

sains yang diajarkan pada hari itu 

5.Siswa tidak aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan pada acara tanya 

jawab yang diberikan guru. 

6. Siswa hanya menjawab pertanyaan 

bila ditunjuk guru. 

 

    

C 1. Siswa takut pelajaran sains karena 

guru galak. 

2. materi yang diajarkan guru sulit 

dipahami. 

3. Siswa tidak mendapat bantuan guru 

dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pelajaran sains. 

4. Guru memberi pekerjaan rumah sangat 

banyak dan tanpa penjelasan . 
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D 1.Siswa senang pelajaran sains yang 

banyak kegiatan pengamatan di luar. 

2.Siswa senang apabila diberi kesempatan 

membantu guru memeragakan alat. 

3.Siswa tertarik pada penerapan pelajaran 

sains di lingkungan , teknologi dan 

masyarakat. 

4. Siswa tertarik pada demonstrasi alat 

peraga yang dilakukan guru. 

 

    

 

Keterangan : 

STS – Sangat tidak setuju 

TS – Tidak setuju 

S – Setuju 

SS – Sangat Setuju 

 

 

LAMPIRAN 3 

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 Nama Sekolah  : 

 Nama Guru  : 

 Pokok Bahasan/Smt : 

 Kelas / Smt  : 

 Hari / Tanggal : 

 Jam ke  : 

 Nama Pengamat : 

 

NO PERILAKU YA* TIDAK* KET 
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I. A. KECAKAPAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH 

1 Mendengarkan penjelasan guru.    

2 Diskusi antar siswa dalam 

merumuskan masalah. 

   

3 Diskusi antar siswa dalam 

memecahkan masalah. 

   

4 Menerapkan prinsip dan konsep yang 

dipelajarinya dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

   

5 Kepekaan terhadap masalah lain yang 

hampir mirip dengan masalah yang 

sedang dicari penyelesaiannya. 

   

6 Kemampuan lebih dalam 

menyelesaikan atau memecahkan 

masalah yang dihadapinya 

   

NO PERILAKU YA* TIDAK* KET 

II. B. MENGUNGKAP KREATIVITAS SISWA 

7 Mensintesis dan mengintegrasikan 

informasi, prinsip dan ide. 

   

8 Berpikir secara menyeluruh atau 

bagian – bagian. 

   

9 Meningkatnya kecakapan menyimak 

. 

   

10 Meningkatnya kecakapan 

mendengarkan. 

   

11 Mengemukakan fakta – fakta sains.    

12 Mengembangkan kemampuan 

analisis. 

   

13 Mengembangkan kecakapan 

memecahkan masalah. 
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14 Meningkatnya kecakapan menulis.    

15 Meningkatnya kecakapan memimpin.    

16 Meningkatnya kecakapan mengelola 

permasalahan sampai mendapatkan 

penyelesaian dari permasalahan 

tersebut. 

   

III. C. MENGUNGKAP KEMAMPUAN KERJASAMA SISWA  

17 Mengambil peran dalam kelompok.    

18 Pasif dalam kelompok.    

19 Mengerjakan tugas keompok sendiri.    

20 Mengerjakan tugas kelompok sambil 

berdiskusi 

   

• Beri tanda √ 

 

 

LAMPIRAN 4 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 
NO PERILAKU YA* TIDAK* KET 

1 Membahas PR yang lalu.    

2 Menghubungkan pelajaran saat ini 

dengan sebelumnya. 

   

3 Memberikan contoh masalah dan 

penyelesaiannya. 

   

4 Memberi permasalahan pada siswa 

untuk dicari penyelesaiannya. 

   

5 Memberi penegasan atau batasan 

masalah. 

   

6. Menyiapkan alat peraga, alat dan 

bahan pendukung kegiatan 
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berkelompok 

7 Membagikan  alat dan bahan pada 

masing – masing kelompok. 

   

8 Memberi pertanyaan – pertanyaan 

yang  relevan dengan masalah yang 

akan dicari penyelesaiannya pada 

masing – masing kelompok. 

   

9 Membentuk kelompok – kelompok 

kecil. 

   

10 Mengamati siswa dalam mengerjakan 

tugas secara berkelompok. 

   

11 Membantu siswa dalam kelompok  

yang mengalami kesulitan ketika 

mengerjakan tugas. 

   

12 Memimpin diskusi kelas.    

13 Membimbing siswa menarik 

kesimpulan berdasarkan prinsip dan 

konsep yang dipelajarinya. 

   

14 Memberi evaluasi di akhir pelajaran.     

15 Memberi remidi bagi siswa     

• Beri tanda √ 

 

 

Semarang, 

Pengamat, 

 

 

 

 

(…………………..) 
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LAMPIRAN  5 

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Wawancara ke : 

Nama Sekolah  : 

 Nama Siswa  : 

 Kelas / Smt  : 

 Hari / Tanggal : 

 Jam ke  : 

 Nama Pewawancara : 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Apakah kamu menyukai 

pelajaran Sains ? 

 

2 Apakah kamu mengalami 

kesulitan ketika mempelajari 

Sains ? 

 

3 Apakah yang biasa kamu 

lakukan bila mendapat 

kesulitan dalam mempelajari 

Sains ? 
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4 Bagaimana pendapatmu 

tentang pelajaran Sains ? 

 

5 Apakah guru yang mengajar 

Sains membantu dalam 

mengatasi kesulitanmu ? 

 

Semarang, 

Pewawancara, 

(………………..) 

LAMPIRAN  6 

 

ANGKET PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Nama Sekolah  : 

 Nama Siswa  : 

 Kelas / Smt  : 

 Hari / Tanggal : 

 

PETUNJUK : Isikan identitas anda pada tempat yang disediakan dan pilihlah 

jawaban yang sesuai dengan keadaan yang anda alami ! 

NO PERTANYAAN   ANGKET 

1 Ketika guru menjelaskan materi pelajaran apakah anda mendengarkan ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

2 Ketika guru menjelaskan materi pelajaran apakah anda mencatat bagian – 

bagian penting dari penjelasan guru ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

3 Ketika guru menjelaskan satu permasalahan yang membutuhkan 

penyelesaian  apakah anda memahaminya ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

4 Apakah anda akan mendiskusikan masalah yang diberikan guru dengan 

teman dalam kelompok kerja anda ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 
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5 Ketika guru menjelaskan kesesuaian fakta dengan isi materi yang 

diajarkan, apakah anda memahaminya ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

6 Apakah anda dapat memberikan contoh fakta – fakta setiap guru selesai 

menerangkan mater ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

7 Ketika guru memberikan masalah baru, apakah anda mengerjakannya 

dengan baik ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

8 Ketika guru menjelaskan penyelesaian suatu masalah, apakah anda dapat 

menyimak  dengan baik ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

9 Apakah anda bertanya tentang sesuatu yang belum jelas dalam diskusi 

kelompok maupun diskusi kelas  ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

10 Dalam kerja kelompok , apakah  anda ikut berperan  ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

11 Ketika diskusi kelas, apakah anda berperan aktif dalam pelaksanaan 

diskusi tersebut ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

12 Ketika diskusi kelas berlangsung, apakah anda selalu  bertanya  tentang 

penyelesaian masalah, fakta – fakta, materi yang belum anda pahami ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

13 Apakah anda tertarik mengikuti tahapan – tahapan dalam pelajaran sains 

? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

14 Dalam mengajar, apakah guru menghubungkan materi yang dibahas hari 

ini dengan materi sebelumnya ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

15 Dalam mengajar, apakah guru menghubungkan materi yang dibahas 
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dengan keadaan yang sebenarnya ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

16 Dalam mengajar, apakah guru menggunakan alat peraga atau alat bantu 

yang lain dalam menjelaskan prinsip – prinsip dasar dalam materi? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

17 Dalam kerja kelompok, apakah guru mengamati kegiatan setiap siswa 

dalam kelompok ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

18 Dalam mengajar, apakah guru membantu siswa dalam merumuskan 

kesimpulan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

19 Dalam mengajar, apakah guru memperhatikan dan membimbing  siswa 

dengan sungguh - sungguh ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 

20 Dalam memberi nilai, apakah guru bertindak subyektif ? 

A. tidak pernah     B.kadang – kadang      C. sering       D. selalu 
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LAMPIRAN 7 
 

INSTRUMEN PENGAMATAN KREATIVITAS 
Nama Sekolah  : 

 Nama Siswa  : 

 Kelas / Smt  : 

 Hari / Tanggal : 

 

PETUNJUK : Isikan identitas anda pada tempat yang disediakan dan Isikan pada 

tempat  jawaban yang tersedia pilihan yang sesuai dengan keadaan yang anda 

alami.  Jika anda memilih sangat setuju dengan peryataan tersebut tulis angka 4, 

jika anda memilih setuju dengan pernyataan tersebut tulis angka 3, jika anda 

kurang setuju dengan pernyataan tersebut tulis angka 2, jika anda tidak setuju tulis 

angka 1, dan jika anda tidak mempunyai pendapat tulis angka 0.  

NO PERNYATAN JAWABAN 

1 Siswa dapat merumuskan masalah dengan baik.  

2 Siswa dapat mencetuskan gagasan dengan baik 

dalam menganalisa suatu permasalahan. 

 

3 Siswa dapat menyelesaikan masalah denganbaik.  

4 Siswa mencetuskan lebih dari satu gagasan sebagai 

alternatif pemecahan masalah. 

 

5 Siswa dapat dengan cepat melihat kesalahan atau 

kekurangan pada obyekatau situasi yang diamati. 

 

6 Siswa dapat menyebutkan salah satu konsep IPA 

yang berhubungan dengan perumusan masalah. 

 

7 Siswa dapat menghubungkan lebih dari satu konsep 

penyelesaian masalah. 

 

8 Siswa dapat mengembangkan konsep dengan baik.  

9 Siswadapat menghubungkan konsep yang ada 

dengan dunia nyata disekitarnya. 
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10 Siswa dapat melihat masalah dari sudut pandang 

yang berbeda – beda. 

 

11 Siswa dapat membuat cerita yang berhubungan 

dengan pemecahan masalah yang dipilih. 

 

12 Siswa dapat mengkomunikasikan hasil 

penyelesaian masalah dengan baik. 

 

13 Siswa dapat dengan baik menggunakan panca 

inderanya untuk mengamati dan menganalisis 

masalah. 

 

14 Siswa mampu bereksperimen dengan benda – 

bendamekanik. 

 

15 Siswa bekerja cepat, tepat dan cermat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 8 
 

INSTRUMEN PENGAMATAN KERJASAMA 
Nama Sekolah  : 
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 Nama Siswa  : 

 Kelas / Smt  : 

 Hari / Tanggal : 

 

PETUNJUK : Isikan identitas anda pada tempat yang disediakan dan Isikan pada 

tempat  jawaban yang tersedia pilihan yang sesuai dengan keadaan yang anda 

alami.  Jika anda memilih sangat setuju dengan peryataan tersebut tulis angka 4, 

jika anda memilih setuju dengan pernyataan tersebut tulis angka 3, jika anda 

kurang setuju dengan pernyataan tersebut tulis angka 2, jika anda tidak setuju tulis 

angka 1, dan jika anda tidak mempunyai pendapat tulis angka 0.  

NO PERNYATAN JAWABAN 

1 Siswa suka dan pandai bergaul.  

2 Siswa mudah menyesuaikan diri.  

3 Siswa mempunyai sifat toleransi.  

4 Siswa mudah memahami dengan cepat tingkah 

laku orang lain. 

 

5 Siswa dapat menerapkan suatu konsep atau asas 

dengan cara yang berbeda – beda. 

 

6 Siswa dapat memberi pertimbangan  terhadap 

situasi yang berbeda dengan yang diberikan orang 

lain. 

 

7 Siswa mempunyai situasi yang berbeda dalam 

mayoritas kelompok. 

 

8 Jikadiberi masalah, biasanya akan saling mencari 

cara berbeda untuk menyelesaikan masalah. 

 

9 Siswa mempunyai kebebasan tetapi tahu bahwa 

kebebasan menuntut tanggungjawab. 

 

10 Siswa menghargai kesempatan – kesempatan yang 

diberikan. 

 

11 Siswa senang dengan penghargaan yang diberikan  
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untuk dirinya. 

12 Siswa menghargai makna orang lain.  

13 Siswa menghargai bimbingan dan arahan yang 

diberikan. 

 

14 Siswa menghargai kemampuan dan bakat individu.  

15 Siswa menghargai kemampuan dan bakat 

tambahan yang akan berkembang dalam kelompok. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  9 
 

DAFTAR RESPONDEN SUBYEK PENELITIAN 
 

Tabel 3. Daftar Responden Subyek Penelitian 
KODE JENIS 

KELAMIN 
1 P 
2 L 
3 L 
4 L 
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5 L 
6 L 
7 L 
8 L 
9 L 
10 P 
11 L 
12 P 
13 P 
14 L 
15 L 
16 L 
17 P 
18 L 
19 P 
20 L 
21 L 
22 P 
23 L 
24 P 
25 L 
26 P 
27 P 
28 L 
29 L 
30 P 
31 P 
32 L 
33 P 

 
 
 

KODE JENIS 
KELAMIN 

34 L 
35 L 
36 L 
37 L 
38 P 
39 P 
40 P 
41 P 
42 P
43 P 
44 L 
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45 L 
46 L 
47 P 
48 P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 

DAFTAR NILAI ULANGAN IPA 
 

Tabel 4. Daftar  Nilai  Ulangan IPA 
 
KODE NILAI ULANGAN IPA 

Sebelum 
Penelitian 

Siklus I Siklus II  Siklus III 

1 1,5 5 5 6 
2 6,5 6 7 6,5 
3 7 7 7 7 
4 3,5 5 7 7 
5 5.5 7 6 6,5 
6 6 7 6 5 
7 5,5 5 6,5 6,5 
8 6,5 7 6,5 7 
9 6 7 8 7 
10 6 5 8 7 
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11 5 5 8 7 
12 6,5 7 7 7 
13 7,5 8 7 6,5 
14 7,5 7 7 7 
15 5,5 4 6,5 7 
16 5,5 5 6 7 
17 7 7 6,5 7 
18 5,5 7 7 7 
19 6,5 7 7 6,5 
20 6 6 6 5 
21 7 7 7 6.5 
22 5 5 7,5 6.5 
23 5,5 5 6 7 
24 6 5 6,5 7 
25 8 6 7 7 
26 5 6.5 7 8 
27 6 7 8 8 
28 8 7 7,5 8 
29 5 5 6,5 7.5 
30 6 6 5 6 
31 7 6.5 7 7 
32 5 5 7 6,5 
33 5 5 7 6,5 

 
 
KODE NILAI ULANGAN IPA 

Sebelum 
Penelitian 

Siklus I Siklus II  Siklus III 

34 6 7 7,5 7 
35 5 6 7,5 7 
36 6 6 7 7 
37 5 6 7 7 
38 6 7 7 6,5 
39 6 6 8 6,5 
40 3 6 7,5 7 
41 7 7 6 6,5 
42 4 5 5,5 6 
43 7 6 5,5 6,5 
44 6 6 7 6,5 
45 5 6 6,5 7 
46 8 7 7 7 
47 6 7 7 6,5 
48 5 6 7,5 7 

Hasil Belajar 5,83 6,125 6,82 6,77 
Ketuntasan 31,25% 43,75% 77,1% 91,7% 
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LAMPIRAN 11 
 

DAFTAR SKOR KREATIVITAS 
Tabel 5. Daftar Skor Kreativitas selama Siklus Penelitian  

KODE SKOR KREATIVITAS 
SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

1 17 28 31 
2 20 29 32 
3 20 29 36 
4 22 29 36 
5 19 29 33 
6 18 30 37 
7 18 31 36 
8 19 28 38 
9 18 31 35 
10 18 30 36 
11 20 31 39 
12 16 29 34 
13 21 33 38 
14 19 30 36 
15 19 32 35 
16 18 27 35 
17 19 30 36 
18 20 30 36 
19 19 28 38 
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20 19 31 35 
21 19 32 35 
22 19 33 34 
23 18 31 35 
24 20 31 35 
25 18 30 37 
26 18 30 38 
27 22 37 41 
28 29 42 46 
29 31 40 45 
30 20 36 42 
31 19 36 41 
32 17 33 37 
33 20 32 36 

 
 
KODE SKOR KREATIVITAS 

SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 
34 18 31 35 
35 19 30 36 
36 23 32 37 
37 22 30 36 
38 23 30 38 
39 24 33 35 
40 19 33 36 
41 16 30 33 
42 15 25 34 
43 18 30 35 
44 18 30 32 
45 18 31 34 
46 19 31 34 
47 19 32 34 
48 21 31 36 

Rata - rata 19,6 31,19 36,23 
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LAMPIRAN 12  
 

DAFTAR SKOR KERJASAMA 
 

Tabel 6. Daftar Skor Kerjasama selama Siklus Penelitian  
 
KODE SKOR KERJASAMA 

SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 
1 27 30 36 
2 26 30 33 
3 27 28 33 
4 26 29 33 
5 24 30 43 
6 25 29 35 
7 26 28 34 
8 27 30 32 
9 24 30 32 
10 22 31 36 
11 26 32 32 
12 26 30 33 
13 25 29 35 
14 27 30 34 
15 27 30 33 
16 25 30 36 
17 23 26 37 
18 22 31 34 
19 28 33 38 
20 27 31 34 
21 27 31 34 
22 26 32 34 
23 26 34 34 
24 26 33 37 
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25 25 31 38 
26 28 33 38 
27 26 34 40 
28 26 33 35 
29 27 32 38 
30 30 30 38 
31 26 31 36 
32 24 30 35 
33 26 30 33 

 
KODE SKOR KERJASAMA 

SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 
34 24 29 34 
35 24 29 34 
36 24 29 35 
37 24 29 35 
38 26 30 33 
39 26 28 36 
40 25 29 34 
41 26 30 33 
42 26 30 33 
43 27 30 34 
44 26 30 35 
45 26 29 34 
46 25 30 33 
47 25 29 34 
48 29 31 32 

Rata -rata 25,75 30,27 34,83 
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LAMPIRAN  13 
 
 

Tabel 7. Deskripsi Data Hasil Observasi Pendahuluan 
Hasil Observasi Indikator Prosentase (%)* 

Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6 Rata 
1.Pembelajaran 
sains konvensional 

Banyaknya 
pembelajaran yang 
dilakukan secara 
konvensional selama 
waktu observasi 

93,75 62,5 87,5 75 79,69

2.Siswa bersifat 
pasif dalam 
pelajaran 

Sikap siswa dalam 
proses pembelajaran 

81,6 71,4 72,9 66,7 73,1 

3. Siswa tidak suka 
pada pelajaran 
sains 

Minat siswa terhadap 
pelajaran sains 

56,02 50,8 51,3 48,9 51,8 

4.Siswa menyukai 
sains bila 
melakukan 
kegiatan peragaan 

Sikap siswa dalam 
kegiatan peragaan 

61,2 51 52,1 66,7 57,0 

Jumlah kegiatan 
praktikum/peragaan 

6,25 37,5 12,5 25 20,3 

5.Siswa menyukai 
sain karena sering 
diskusi dan kerja 
kelompok 

Sikap siswa dalam 
diskusi dan kerja 
kelompok 

30,6 97,9 100 22,2 62,7 

* Prosentase (%) diukur tiap – tiap kelas pada tiap – tiap bagian. 
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LAMPIRAN 14 

Tabel 8. Deskripsi Prosentase Data Penelitian 
Kegiatan Siswa Indikator Data Pengamatan

Siklus ke(%) 
Keterangan 

I II III 
KEGIATAN SISWA 
1.Siswa mendengarkan 
penjelasan guru dan 
mencatat hasil penjelasan 
guru. 
2.Siswa hanya diam pada 
saat pelajaran 
berlangsung. 
3.Siswa takut menjawab 
pertanyaan guru . 
4.Siswa takut bertanya 
pada guru tentang 
pelajaran sains yang 
diajarkan. 
5.Siswa tidak aktif 
terlibat dalam tanya 
jawab yang dilakukan 
guru. 
6.Siswa hanya menjawab 
bila ditunjuk guru. 
7.Siswa takut pelajaran 
sains karena guru tidak 
menarik, dan galak. 
8.Siswa tidak mendapat 
bantuan atau bimbingan 
guru ketika mengerjakan 
tugas. 
9.Siswa senang pelajaran 
sains karena sering 
melakukan kegiatan 
berkelompok di luar 
kelas 

 
Siswa pasif 
 
 
 
Siswa pasif 
 
Siswa pasif 
 
Siswa pasif 
 
 
Siswa pasif 
 
 
Siswa pasif 
 
Motivasi 
belajar sains 
 
PBM 
monoton 
 
 
Motivasi 
belajar sains 

 
83,3 
 
 
 
52,1 
 
62,5 
 
54,2 
 
 
41,7 
 
 
75 
 
87,5 
 
 
41,7 
 
 
 
72,9 

 
72,9 
 
 
 
47,9 
 
52,1 
 
52,1 
 
 
50 
 
 
52,1 
 
41,7 
 
 
33,3 
 
 
 
83,3 

 
68,7 
 
 
 
16,7 
 
20,8 
 
25 
 
 
29,2 
 
 
47,9 
 
16,7 
 
 
14,6 
 
 
 
95,8

 
Siswa pasif 
 
 
 
Siswa pasif 
 
Siswa pasif 
 
Siswa pasif 
 
 
Siswa pasif 
 
 
Siswa pasif 
 
Tidak suka sains 
 
 
Pembelajaran 
konvensional 
 
 
Diskusi dan 
kerjasama 
kelompok 
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10.Siswa suka 
melakukan kegiatan 
praktikum. 
11.Siswa tertarik pada 
diskusi penerapan sains 
dalam kehidupan. 
12.Siswa tertarik pada 
setiap demonstrasi yang 
dilakukan guru. 
KEGIATAN GURU 
13.Guru sering mengajar 
dengan metoda ceramah. 
14.Guru jarang 
menggunakan alat 
peraga dalam 
pembelajaran sains. 
15.Guru sering memberi 
tugas mencatat pada 
pelajaran sains. 
16.Guru sering memberi 
PR pada pelajaran sains. 
17.Materi yang 
diajarkan guru sulit 
dipahami. 
18.Guru sering 
melakukan kegiatan 
berkelompok. 
19.Guru memotivasi 
siswa untuk berkreasi. 
20.Guru membimbing 
dan memberi peluang 
siswa bekerjasama 
dalam kelompok. 

Motivasi 
belajar sains 
Motivasi 
belajar sains 
 
Motivasi 
belajar sains 
 
 
PBM 
monoton 
PBM 
monoton 
 
PBM 
monoton 
 
Motivasi 
belajar sains 
PBM 
monoton 
Motivasi 
belajar sains 
Motivasi 
belajar sains 
Motivasi 
belajar sains 

72,9 
 
62,5 
 
 
85,4 
 
 
 
100 
 
87,5 
 
 
93,75
 
 
97,9 
 
72,9 
 
18,75
 
41,7 
 
52,1 

83,3 
 
62,5 
 
 
83,3 
 
 
 
89,6 
 
83,3 
 
 
87,5 
 
 
83,3 
 
77,1 
 
62,5 
 
58,3 
 
83,3 
 
 
 

97,9 
 
79,1 
 
 
91,7 
 
 
 
81,25
 
68,7 
 
 
62,5 
 
 
83,3 
 
83,3 
 
83,3 
 
66,7 
 
89,6 

Kegiatan 
praktikum 
Diskusi 
 
 
demonstrasi 
 
 
 
Pembelajaran 
konvensional 
Pembelajaran 
konvensional 
 
Pembelajaran 
konvensional 
 
 
 
Pembelajaran 
konvensional 
Diskusi dan 
kerjasama 
Kegiatan 
peragaan 
Diskusi dan 
kerjasama 
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Tabel 9. Hambatan dalam pelaksanaan penelitian 
Indikator Hambatan Penyelesaian Keterangan

SIKLUS  I 
1.Pembelajaran 
sains  bervariasi. 

 
 
 
 
2.Guru bertambah 
pengetahuan dan 
pengalaman . 

 
 
 
 
3.Siswa memiliki 
motivasi tinggi 
terhadap 
pelajaran sains , 
sehingga 
mendorong 
kreativitas dan 
semangat 
kerjasama dalam 
kelompok . 

 
4. 85 % siswa 
memperoleh nilai 
6,5. 

 

 
Guru masih sulit 
mengembangkan 
model pembelajaran. 
 
 
 
Di  awal penelitian 
guru masih agak 
menutup diri untuk 
menerima kemajuan 
dalam bidang 
pendidikan. 
 
Motivasi siswa untuk 
berkreasi dan 
bekerjasama sangat 
rendah. 
 
 
 
 
 
 
 
Ketuntasan belajar 
belum tercapai 
 
 

 
Membuat rencana 
pembelajaran bersama 
– sama guru yang lebih 
komunikatif dan 
inovatif. 
 
Diskusi terus – 
menerus, memberikan 
referensi – referensi 
perkembangan model 
pembelajaran dan 
materi sains itu sendiri. 
 
Membimbing masing – 
masing kelompok 
dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memperbaikinya lebih 
lanjut dalam refleksi di 
siklus II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIKLUS  II 
1.Pembelajaran 
sains  bervariasi. 

 
 
 
 
 

 
Guru pasif , hal ini 
disebabkan saratnya 
beban guru. 
 
 
 
 
 

 
Membantu menjelaskan 
bagaimana 
pembelajaran sains 
yang bervariasi 
tersebut. Membuat 
rencana pembelajaran 
bersama – sama guru 
yang lebih komunikatif 
dan inovatif pada siklus 
III. 
 
 

 

    2.Guru bertambah 
pengetahuan dan 

- 
 

- 
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pengalaman . 
 

3.Siswa memiliki 
motivasi tinggi 
terhadap 
pelajaran sains , 
sehingga 
mendorong 
kreativitas dan 
semangat 
kerjasama dalam 
kelompok . 

 
 
 
 
 
 
4. 85 % siswa 
memperoleh nilai 
6,5. 

 

 
 
Kreativitas siswa 
banyak yang 
terpasung. Kerja 
kelompok belum 
dilaksanakan dengan 
sungguh – sungguh. 
Kerja kelompok 
hanya bersama – 
sama mencari 
jawaban tugas dalam 
buku bukan 
berdiskusi 
menyelesaiakan 
permasalahan dalam 
tugas. 
 
Ketuntasan belajar 
hampir tercapai 
 
 

 
 
Membimbing masing – 
masing kelompok 
dengan baik, 
membiarkan mereka 
berdiskusi, dan 
membiarkan mereka 
berkreasi 
mengembangkan ide 
tanpa dibatasi dengan 
aturan guru yang terlalu 
mengekang 
 
. 
 
 
 
Memperbaikinya lebih 
lanjut dalam refleksi di 
siklus III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIKLUS  III 
1.Pembelajaran 
sains  bervariasi. 

 
 
 

    2.Guru bertambah 
pengetahuan dan 
pengalaman . 

 
 
 

 
Saratnya beban guru 
masih mempengaruhi 
kemampuan guru 
membuat variasi. 
 

- 
 

 
 

 
Memberi motivasi pada 
guru. 
 
 
 

- 

 

 

 

Indikator Hambatan Penyelesaian Keterangan
  3.Siswa memiliki 

motivasi tinggi 
terhadap 
pelajaran sains , 
sehingga 
mendorong 
kreativitas dan 

Kreativitas siswa 
masih ada yang 
terpasung. Kurang 
menghormati 
pendapat teman 
dalam kelompok, 
masih bermunculan 

Mengembangkan 
kreativitas mereka 
lebih baik, 
menanamkan cara 
menghormati pendapat 
teman dalam 
kelompok, 
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semangat 
kerjasama dalam 
kelompok . 

 
 
 

4. 85 % siswa 
memperoleh nilai 
6,5. 

 

sifat egois siswa. 
 
 
 
 
 

- 

mengembangkan ide 
mereka tanpa dibatasi 
dengan aturan guru 
yang terlalu 
mengekang 
 

- 
. 
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Tabel 10 Rekapitulasi analisis keseluruhan hasil penelitian 
Indikator Prosentase Ketercapaian Keterangan 

Observasi 
Pendahuluan 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 
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1.Pembelajaran 
sains  
bervariasi. 

 
 
 

    2.Guru 
bertambah 
pengetahuan 
dan 
pengalaman . 

 
 

Kurang lebih 
80%konvensional 

20% bervariasi 
 
 
 
 
- 

20,83 
 
 
 
 
 

50 

25,84 
 
 
 
 
 

65,25 

77,9 
 
 
 
 
 

77,5 

 

 

3.Siswa memiliki 
motivasi 
tinggi 
terhadap 
pelajaran sains 
, sehingga 
mendorong 
kreativitas dan 
semangat 
kerjasama 
dalam 
kelompok . 

 
 
 
 
 
 
] 

4. 85 % siswa 
memperoleh 
nilai 6,5. 

 

Kurang lebih 70 % 
siswa bersifat pasif 

dalam 
pembelajaran sains 

 
>50%siswa tidak 

suka sains 
 

>50 % siswa 
menyukai sains 

karena 
peragaan/praktikum

 
>50 % siswa 

menyukai sains 
karena sering 
berdiskusi dan 
kerja kelompok 

 
Kurang 50 % siswa 
mendapat nilai 6,5 

dalam 
pembelajaran sains 

61,5 
 
 
 
 

87,5 
 
 

66,7 
 
 
 
 

51,6 
 
 
 
 
 

64,6 

54,5 
 
 
 
 

41,7 
 
 

74,9 
 
 
 
 

72,9 
 
 
 
 
 

73,9 

34,7 
 
 
 
 

16,7 
 
 

85,4 
 
 
 
 

86,95 
 
 
 
 
 

85,7 
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UJI WILCOXON  DATA KREATIVITAS 

NPar Tests 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Descriptive Statistics

48 19,60 2,841 15 31
48 31,19 3,001 25 42
48 36,02 3,291 26 46

SIKLUS1
SIKLUS2
SIKLUS3

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Ranks

0a ,00 ,00
48b 24,50 1176,00

0c

48
1d 9,00 9,00

47e 24,83 1167,00
0f

48

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

SIKLUS2 - SIKLUS1

SIKLUS3 - SIKLUS2

N Mean Rank Sum of Ranks

SIKLUS2 < SIKLUS1a. 

SIKLUS2 > SIKLUS1b. 

SIKLUS1 = SIKLUS2c. 

SIKLUS3 < SIKLUS2d. 

SIKLUS3 > SIKLUS2e. 

SIKLUS2 = SIKLUS3f. 
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UJI WILCOXON DATA KERJASAMA 

NPar Tests 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb

-6,049a -5,956a

,000 ,000
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

SIKLUS2 -
SIKLUS1

SIKLUS3 -
SIKLUS2

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

Descriptive Statistics

48 25,75 1,564 22 30
48 30,27 1,608 26 34
48 34,83 2,234 32 43

SIKLUS1
SIKLUS2
SIKLUS3

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Ranks

0a ,00 ,00
47b 24,00 1128,00

1c

48
0d ,00 ,00

46e 23,50 1081,00
2f

48

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

SIKLUS2 - SIKLUS1

SIKLUS3 - SIKLUS2

N Mean Rank Sum of Ranks

SIKLUS2 < SIKLUS1a. 

SIKLUS2 > SIKLUS1b. 

SIKLUS1 = SIKLUS2c. 

SIKLUS3 < SIKLUS2d. 

SIKLUS3 > SIKLUS2e. 

SIKLUS2 = SIKLUS3f. 



 

 

 
 
 
L
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Z
Asymp. Sig

Basea. 

Wilcob. 

N  19 

Test Sta

g. (2-tailed)

d on negative 

oxon Signed R

FOTO – F

atisticsb

-5,996a

,000

SIKLUS2 -
SIKLUS1

ranks.

anks Test

136

FOTO KEG

-5,934a

,000

SIKLUS3 -
SIKLUS2

 

GIATAN 
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