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ABSTRAK 

Chandra, Arif Bachtiar Yulia. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Quantum 

tipe VAK dengan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. Sarjana PGSD 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Desi Wulandari, S.Pd, M. Pd. 

Pembimbing II Drs. Purnomo, M.Pd. 

 

Proses pembelajaran IPA yang terjadi di SD Hj. Isriati Baiturrahman Guru belum 

inovatif dalam pembelajaran, dan kurang dalam memanfaatkan media 

pembelajaran, siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran, kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran IPA tidak mencapai KKM. Model pembelajaran  Quantum 

tipe VAK dengan media audio visual adalah solusi yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang dilakukan selama II siklus, 

dengan tahap masing-masing siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SD Hj. Isriati Baiturrahman dengan 

subyek penelitiannya adalah guru serta seluruh siswa kelas V.C. Variable 

penelitiannya adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes berupa evaluasi 

dan juga non tes yang berupa observasi. Selanjutnya hasil penelitian yang 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I mencapai 

persentase keberhasilan sebesar 68% dengan kategori baik, aktivitas siswa 

mencapai persentase ketuntasannya sebesar 67,5% dengan kategori baik, hasil 

belajar siswa memperoleh rata-rata 80 dan persentase ketuntasan klasikalnya 

sebesar 72,9%. Kemudian pada siklus II terjadi adanya peningkatan, dimana pada 

keterampilan guru mencpai persentase keberhasilan sebesar 77,27% dengan 

kategori baik, aktivitas siswa memperoleh persentase ketuntasannya sebesar 

73,75% dengan kategori baik, kemudian untuk hasil belajar siswa, memperoleh 

rata-rata sebesar 84,6 dan persentase ketuntasan klasikalnya sebesar 86,5% 

Jadi dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, serta hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman. Saran yang diberikan kepada peneliti lain yaitu agar peneliti dapat 

mengadakan motode yang inofatif di dalam pembelajaran. Salah satunya adalah 

model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pembelajaran, Quantum, VAK, Audio Visual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan terutama oleh kualitas 

sumber daya manusia. Manusialah yang menggerakkan roda pembangunan, baik 

yang menjadi pengambil keputusan, penentu kebijakan,  pemikir, perencana,  

pelaksana, dan para pelaku fungsi kontrol atau pengawas pembangunan. 

Mengingat sumber daya manusia merupakan penentu utama bagi keberhasilan 

pembangunan, maka kualitasnya harus ditingkatkan secara menyeluruh dan terus 

menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta derap 

perkembanagan pembangunan nasional. Upaya yang paling strategis bagi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Dengan adanya hal 

tersebut maka disusunlah sebuah UU Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam KTSP menyebutkan bahwa, pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 
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kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  

dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. (KTSP, 2006: 484). 

Hal senada juga tertuang dalam teori belajar konstruktivisme yang di 

kemukakan oleh Slavin, siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai. Bagi siswa agar dapat benar-

benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala seuatu untuk dirinya, berusaha dengan 

susah payah dengan ide-ide. Slavin (1994: 225) 

 Adapun tujuan dari pembelajaran IPA di sekolah dasar, yang tertuang 

dalam KTSP adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positip  dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

antara IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat, (4) mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, (5) meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, (6) meningkatkan 
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kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan, (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. (KTSP, 2006: 484) 

Jadi tujuan pembelajaran IPA adalah untuk memperoleh informasi yang 

berguna untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar yang diperoleh 

melalui proses ilmiah. 

Namun kenyataan yang terjadi di sekolah masih perlu peningkatan 

kualitas pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan guru kurang mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran, dan kurang dalam mengadakan kerja ilmiah untuk siswa, 

siswa kurang bisa bereksplorasi dalam menggali informasi sendiri, sehingga hasil 

belajar siswa tidak mencapai KKM. 

Berdasarkan Kajian Kebijakan Kurukulim (2007), menyebutkan bahwa 

siswa kelas 1 – 6 masih minim sekali diperkenalkan kerja ilmiah, padahal hal ini 

merupakan ciri penting. Dengan minimnya pembelajaran IPA dengan kerja ilmiah 

tersebut berarti sikap ilmiah juga menjadi minim. 

Permasalahan pada mata pelajaran IPA tersebut juga di temui di kelas V.C 

SD Hj. Isriati Baiturrahman. Berdasarkan pengamatan peneliti, pembelajaran yang 

terjadi di kelas V.C SD Hj.Isriati Baiturrahman belum menggunakan 

pembelajaran yang inofatif, seperti guru belum menggunakan metode ilmiah 

dalam pembelajaran, guru belum mengkmbinasikan tiga gaya pemerolehan 

informasi anak, siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran, kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa 

menjadi kurang. 
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Pernyataan tersebut didukung dengan data dari hasil analisis nilai ulangan 

harian siswa kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman tahun ajaran 2012/2013, 

dimana masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 75. Data hasil belajar ditunjukkan dengan 

nilai terendah  35 dan nilai tertinggi 90, dengan rerata kelas yaitu 71,35. Dari 37 

siswa hanya 15 siswa (40,5%) yang mendapat nilai di atas KKM yaitu 75, tidak 

ada 50% siswa yang bisa mencapai KKM, sedangkan sisanya 22 siswa (59,5%) 

nilainya di bawah KKM. Dengan melihat data hasil belajar dalam pelaksanakan 

mata pelajaran IPA tersebut, dirasa perlu sekali untuk ditingkatkan kualitas 

pembelajarannya. 

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut peneliti berdiskusi dengan 

kolaborator untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi ketrampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif mengutamakan 

peran guru sebagai fasilitator, motivator dan evaluator disamping informator. 

Siswa belajar menemukan sendiri dan mengkontruksi pengetahuannya melalui 

interaksi dengan lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran juga 

diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang multi arah. Salah satu model 

pembelajaran inovatif yang sesuai adalah model pembelajaran Quantum tipe 

VAK. Model pembelajaran ini memusatkan pada tiga pilar pokok pemerolehan 

ilmu, yaitu melalui visual, dimana anak dapat melihah hal-hal yang sedang 

mereka pelajari. Audio, selain siswa dapat melihat, mereka juga dapat mendengar 

penjelasan dari hal-hal yang mereka lihat dan pelajari. Kinestethic, yaitu dengan 
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mengajak siswa untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Dalam 

situasi ini peneliti bersama kolaborator  menambahkan media yang berbentuk 

audio visual sehingga dapat menunjang keberhasilan model yang digunakan, agar 

hasil yang dicapai dapat maksimal. 

Keunggulan dari metode ini adalah: mementingkan pengalaman belajar 

secara langsung dan menyenangkan bagi siswa. Adapun pengalaman langsung 

yang dimaksud adalah pengalaman belajar secara langsung secara melihat 

(visual), belajar dengan mendengar (auditory), dan belajar dengan gerak dan 

emosi (kinestethic). 

Salah satu contoh dari penelitian yang menggunakan model yang sama 

dan dapat berhasil meningkatkan pembelajaran IPA adalah penelitian dari Retno 

Kartikasari, tahun 2011 dengan judul “Upaya peningkatan pembelajaran IPA 

kelas V melalui penerapan model VAK di SDN Merjosari 1 Malang”. Data yang 

diperoleh berupa hasil evaluasi, lembar tugas. Dari hasil perbaikan didapatkan 

bahwa prestasi belajar siswa meningkat. Terbukti adanya aktivitas siswa juga 

mengalami peningkatan yaitu rata-rata aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 

sebesar 65, pertemuan 2 sebesar 73, dan disiklus II pertemuan 1 sebesar 82, 

pertemuan 2 sebesar 85. Hasil belajar siswa pada siklus I mencapai rata-rata 67,05 

dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 59%, sedangkan di siklus II rata-rata 

meningkat menjadi 71,98 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,09%.  

Contoh yang lain adalah penelitian dari Nugroho Junaedi, tahun 2011 

dengan judul “Pemanfaatan media audio visual untuk meningkatkan pembelajaran 

IPA pada siswa kelas V SDN Kemiriswu 2 Pasuruan” dalam penelitian tersebut 
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menggunakan media yang sama yaitu audio visual, penelitian tersebut juga 

berhasil meningkatkan pembelajaran IPA. dimana hasil penelitian pembelajaran 

menggunakan media audio visual pada desain pembelajaran didapat pada siklus I 

rata-rata sebesar 83% dan pada siklus II sebesar 94% dan pada penerapannya 

diperoleh hasil nilai tindakan guru mengajar pada siklus I rata-rata sebesar 79 % 

dan pada siklus II sebesar 92 %. Pada aktivitas dan hasil belajar pelajaran IPA 

siswa kelas V SDN Kemirisewu 2 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Hal itu 

ditunjukan rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 44% meningkat 

menjadi 89% pada siklus II. Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa sebelum 

tindakan sebesar 33,33%, pada siklus I sebesar 57,14% dan meningkat menjadi 

85,71 pada siklus II. 

Berdasarkan dua penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dan juga media audio visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga peneliti bermaksud untuk 

menggabungkan kedua hal tersebut guna meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelas V.C  SD Hj.Isriati Baiturrahman. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memilih judul 

“Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

diindentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V.C SD 

Hj. Isrtiati Baiturrahman? 

Permasalahan secara rinci dirumuskan secara rinci sebagai berikut: 

1) Apakah penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman? 

2) Apakah penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di 

kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman? 

3) Apakah penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman dalam pembelajaran IPA? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual di kelas V.C 

SD Hj. Isriati dalam mata pelajaran IPA. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual adalah sebagai berikut: 
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1. Guru menayangkan media video di dalam kelas (gaya belajar visual dan 

auditory) 

2. Siswa mengamati media yang telah ditanyangkan guru (gaya belajar visual) 

3. Guru mengajukan pertanyaaan atau masalah yang dikaitkan dengan materi 

yang akan dibahas sesuai dengan media yang telah ditayangkan sehingga 

siswa dapat mengetahui konsep dari meteri (gaya belajar auditory) 

4. Siswa berkelompok untuk berdiskusi 

5. Siswa melakukan pembuktian secara berkelompok dari konsep yang telah 

didapatnya di sekitar lingkungan sekolah (gaya belajar kinestethic) 

6. Siswa mempresentasikan hasil pengamatan atau pembuktiannya. 

7. Guru memberikan pemahaman yang benar kepada siswa tentang konsep yang 

telah di pelajari. 

8. Siswa dibantu oleh guru menarik kesimpulan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas belajar IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman.  

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual dalam meningkatkan keterampilan guru selama 

pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 
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2. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual dalam meningkatkan aktivitas siswa selama pembelajaran 

IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 

3. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar siswa selama 

pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian tindakan kelas ini diharapkan mempunyai beberapa 

manfaat, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai referensi dalam pengembangan pembelajaran IPA di sekolah 

2. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

3. Sebagai salah satu bahan acuan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif 

di sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat Bagi Guru 

Guru dapat meningkatkan keprofesionalismenya, dimana guru dapat semakin 

terampil dalam mengelola pembelajaran, semakin kreatif dalam memilih 

metode pembelajaran yang inovatif dan dapat membantu guru untuk 

menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. 
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2. Manfaat Bagi  Siswa 

a. Sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas siswa di dalam pembelajaran 

b. Menambah motivasi belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran IPA 

c. Sarana dalam meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap 

maeri pelajaran. 

d. Dapat bemberi kesan yang kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 

e. Merupakan pengalaman yang menyenangkan yang sayang untuk dilupakan 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Mampu memberikan peningkatan mutu dan kualitas sekolah untuk selalu 

melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pembelajaran, khususnya 

dalam pembelajatan IPA.  

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi yang berharga bagi 

sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik, efektif dan 

efisien bagi peningkatan mutu pendidikan di indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Konsep Belajar 

Istilah belajar sudah seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, 

tetapi apakah kita sudah mengetahui makna kata “belajar” tersebut, seringkali kita 

salah mengartikan kata tersebut. Pengertian belajar sudah banyak sekali 

dirumuskan oleh para ahli. Agar kita tidak menyalah artikan pengertian belajar, 

berikut ini adalah beberapa konsep belajar menurut para ahli: 

2.1.1.1 Pengertian 

Gagne (dalam Tri Anni, 2009: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Bell-Gredler (dalam  Winataputra, 2008: 1.3) merumuskan belajar proses 

yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies, skills, 

and attitudes. Ketiga hal tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan 

mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang 

hayat. Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam 

pendidikan informal, keikutsertaanya dalam pendidikan formal dan/atau 

pendidikan non formal. 
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Menurut Oemar Hamalik (2001:27) belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Artinya belajar merupakan suatu 

proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya sekedar 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.  

Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

2.1.1.2 Ciri-ciri 

Berdasarkan kajiannya, (Alex sobur 2003:220) merumuskan beberapa 

unsur penting yang menjadi ciri atau pengertian mengenai belajar, yaitu 

1. Situasi belajar mesti bertujuan, dan tujuan-tujuan tersebut diterima, baik oleh 

individu maupun oleh masyarakat 

2. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dan perubahan itu 

bisa mengarah pada perubahan tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada 

kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk 

3. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan 

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar. 

4. Untuk bisa disebut belajar, perubahan itu harus relatif mantap, harus 

merupakan akhir dari pada periode waktu yang cukup panjang. Seberapa 

periode waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti. Namun 
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perubahan itu hendaknya perubahan itu merupakan akhir dari suatu periode 

yang mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, ataupun bertahun-

tahun. Ini berarti  kita harus mengesampingkan perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian, atau 

kepekaan seseorang, yang biasanya hanya berlangsung sementara. 

5. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar yang menyangkut 

aspek-aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan sikap, 

ataupun kebiasaan. 

2.1.1.3 Pandangan teori kontruktivisme tentang belajar 

Rifa’I (2009: 106) mengungkapkan intisari dari belajar konstruktivisme 

adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan (discovery) dan transformasi 

informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori ini memandang 

peserta didik sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru yang 

berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip 

tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan 

implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Dari definisi di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa belajar 

merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan perilaku dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, yang 

merupakan hasil pengalaman yang diperoleh melalui interaksi individu dengan 

lingkungannya dan dilakukan secara terus menerus atau sepanjang hayat. 
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2.1.2 Konsep Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian 

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Winataputra (2008: 1.18) pembelajaran merupakan upaya 

sistematis dan sistemik untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan 

proses belajar. Maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, 

dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Istilah pembelajaran merupakan 

istilah baru yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan guru dan siswa 

Menurut Rifa’i RC dan Tri Anni (2009: 192-193) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berarti self 

intruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal). Pembelajaran 

yang bersifat eksternal antara lain datang dari pendidik yang disebut teaching atau 

pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar 

dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip 

pembelajaran merupakan aturan/ketentuan dasar dengan sasaran utama adalah 

perilaku pendidik. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara 

pendidik dengan siswa, atau antar siswa. Dalam proses komunikasi itu dapat 

dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara nonverbal, seperti 

penggunaan media komputer dalam pembelajaran. Namun demikian apapun 

media yang digunakan dalam pembelajaran itu, esensi pembelajaran adalah 

ditandai oleh serangkaian kegiatan komunikasi. 
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Sedangkan menurut Trianto (2010:18) pembelajaran merupakan interaksi 

dua arah dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2.1.1.2 Pandangan Teori Kontruktivisme Tentang Pembelajaran 

Berdasarkan teori kontruktivisme, pembelajaran merupakan satu teknik 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membina sendiri secara aktif 

pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka 

masing-masing (Lapono, 2008: 25). 

Sistem pembelajaran dalam pandangan kontruktivisme menurut Hudojo 

(dalam Trianto, 2010: 19) mempunyai ciri sebagai berikut: (1) siswa terlibat aktif 

dalam belajarnya, (2) siswa belajar materi pengetahuan secara bermakna dengan 

bekerja dan berpikir, (3) informasi baru harus dikaitkan dengan informasi 

sebelumnya sehingga menyatu dengan skema yang dimiliki siswa. 

Beberapa pengertian di atas dapat disatukan bahwa pembelajaran adalah 

suatu kegiatan sistematis dan sistemik dalam proses belajar dan mengajar dimana 

dalam proses tersebut terjadi komunikasi antara siswa dengan guru antar siswa 

yang terjadi di lingkungan belajar dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan 

sehingga peserta didik akan memperoleh suatu kemudahan dalam belajar. 

2.1.3 Model Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian 

Merupakan deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan 

perencanaan kurikulum, kursus-kursus, rancangan unit pembelajaran, 
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perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, program multi media, dan bantuan 

belajar melalui program komputer. Hakikat mengajar menurut Joyce dan Weil 

adalah membantu belajar (peserta didik) memperoleh informasi, ide, 

keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana cara belajar, Joyce 

dan Weil (2000:13). 

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan 

(PAIKEM). Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan berimplikasi 

pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di kelas. (Heru Styawan: 2010) 

2.1.3.2 Karakteristik 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang luas, daripada 

strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri 

khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri tersebut 

adalah: 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu 

3. Dapat dijadikan untuk pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

dikelas 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah 

pembelajaran atau syntaks, prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, sistem 

pendukung. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/pengertian-model-pembelajaran-dari.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/resensi-buku-cooperative-learning.html
http://adf.ly/Jl5X
http://adf.ly/Jkfb
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6. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilih 

Menurut Johnson (dalam Trianto, 2007: 5), untuk mengetahui kualitas 

model pembelajaran harus dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek 

proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan 

berpikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai 

tujuan, yaitu mampu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar 

kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Dalam hal ini sebelum melihat 

hasilnya, terlebih dulu aspek proses sudah dapat dipastikan berlangsung baik. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas dapat dirumuskan kembali 

bahwa model pembelajaran adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran,  dengan mengacu pada 

aspek proses dan produk serta memiliki ciri khusus yang menjadikan kerangka 

konseptual menjadi sebuah model. 

2.1.4 Model Pembelajaran Quantum 

Model pembelajaran Quantum adalah pengubahan bermacam-macam 

interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi ini mencakup 

unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. DePorter 

mengungkapkan dalam pembelajaran Quantum memiliki asas “Bawalah Dunia 

Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia kita ke Dunia Mereka”.  Maksudnya 

adalah agar dalam pembelajaran Quantum kita diharapkan dapat masuk ke dalam 

dunia anak-anak untuk dapat hak mengajar pada diri anak secara keseluruhan, 
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sehingga kita secara otomatis akan mendapatkan izin untuk memimpin, menuntut, 

dan memudahkan perjalanan mereka menuju kesadaran dan ilmu pengetahuan 

yang lebih luas. 

Dalam model pembelajaran Quantum juga menggunakan prinsip 

TANDUR, kata tersebut merupakan akronim dari Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi dan Rayakan. Maksudnya adalah:  

Tumbuhkan : Tumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran 

Alami : Ciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua 

pelajar. 

Namai  : Sediakan kata kunci, konsep rumus dalam pembelajaran 

Demonstrasikan : Sediakan kesempatan bagi peajar untuk menunjukkan bahwa 

mereka tahu 

Ulangi : Tunjukkan pada pelajar cara-cara mengulangi materi dan 

menegaskan 

Rayakan : Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan perolehan 

keterampilan dan ilmu pengetahuan (Deporter, 2010: 31-40) 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran ini menurut DePorter 

adalah:  

1. Tahap persiapan (kegiatan pendahuluan) 

Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan motivasi untuk 

membangkitkan minat siswa dalam belajar, memberikan perasaan positif 

mengenai pengalaman belajar yang akan datang kepada siswa dan 
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menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk menjadikan siswa lebih 

siap dalam menerima pelajaran. 

2. Tahap Penyampaian (kegiatan inti pada eksplorasi) 

Pada kegiatan inti, guru mengarahkan siswa untuk menemukan materi 

pelajaran yang baru secara mandiri, menyenangkan, relevan, melibatkan 

panca indera, yang sesuai dengan gaya belajar Quantum. Tahap ini biasa 

disebut eksplorasi. 

3. Tahap Pelatihan (kegiatan inti pada elaborasi) 

Pada tahap pelatihan, guru membantu siswa untuk mengintegrasi dan 

menyerap pengetahuan serta keterampilan baru dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan gaya belajar Quantum. 

4. Tahap penampilan hasil (kegiatan inti pada konfirmasi) 

Tahap penampilan hasil merupakan tahap seorang guru membantu siswa 

dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun keterampilan baru 

yang mereka dapatkan, pada kegiatan belajar sehingga hasil belajar 

mengalami peningkatan. 

Adapun keunggulan dari model pembelajaran ini yang membuat penulis 

menggunakan model ini dalam pelaksanaan tindakan kelas guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman adalah: 

1. Pembelajaran Quantum lebih konstruktivistis, bukan positivistis-empiris, 

behavioristis. 

2. Pembelajaran Quantum memusatkan perhatian pada interaksi yang 

bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. 
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3. Pembelajaran Quantum sangat menekankan pada pemercepatan 

pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. 

4. Pembelajaran Quantum sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran 

proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. 

5. Pembelajaran Quantum sangat menekankan kebermaknaan dan 

kebermutuan proses pembelajaran. 

6. Pembelajaran Quantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi 

pembelajaran. 

7. Pembelajaran Quantum memusatkan perhatian pada pembentukan 

keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi fisikal atau 

material. 

8. Pembelajaran Quantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian 

penting proses pembelajaran. 

9. Pembelajaran Quantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, 

bukan keseragaman dan ketertiban. 

10. Pembelajaran Quantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran 

dalam proses pembelajaran. 

Setiap model pembelajaran selain memiliki kelebihan pasti juga memiliki 

kekurangan. Adapun kelemahan dalam model pembelajaran ini adalah: 

1. Membutuhkan pengalaman yang nyata 

2. Waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar 

3. Kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/10/model-model-pembelajaran.html
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Meskipun demikian, dalam kondisi ini kelemahan-kelemahan tesebut akan 

dicoba untuk diatasai, agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Adapun penanggulangan yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan gaya belajar VAK untuk mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran yang membutuhkan pengalaman nyata dan 

kesulitan dalam mengidentifikasi keterampilan siswa. Kemudian menggunakan 

media audio visual untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

2.1.5 Model Pembelajaran Quantum Tipe VAK 

Model pembelajaran Quantum tipe VAK adalah sebuah model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang kepala Learning Forum, sebuah 

perusahaan yang berbasis di Oceanside, Calivornia, yang memproduksi program-

program untuk siswa, guru, dan organisasi di seluruh Amerika Serikat, Inggris, 

Hongkong, Singapura, dan Malaysia. 

Dalam model pembelajaran Quantum tipe VAK menganggap bahwa dalam 

belajar, setiap siswa memiliki gaya yang berbeda-beda, ada yang cenderung 

bersifat visual, bersifat auditory, ataupun cenderung pada kinestethic. Dengan 

adanya perbedaan dari gaya belajar itu, sehingga DePorter mempunyai ide untuk 

menggabungkan ketiga hal tersebut kedalam sebuah model pembelajarn, yaitu 

dengan model pembelajaran Quantum tipe VAK. Dalam pembelajaran ini anak 

akan disuguhkan tiga gaya belajar secara langsung, yaitu: 

Visual  : Belajar dengan cara melihat 

Auditory  : Belajar dengan cara mendengar 

Kinestethic : Belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh 
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Dengan menggabungkan ketiga hal tersebut, diharapkan pembelajaran 

akan dapat efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, 

dengan tidak mengabaikan prinsip pembelajaran Quantum yang mendasari model 

pembelajaran VAK.  Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian dari 

Dr.Vernon Magnesen pada tahun 1983, yang menyatakan bahwa anak menerima 

informasi 10% dari apa yang dia baca, 20% dari apa yang dia dengar, 30% dari 

apa yang dia lihat, 50% dari apa yang dia lihat dan dengar, 70% dari apa yang 

dikatakan dan 90% dari apa yang dia katakan dan lakukan. 

Garis besar dalam pembelajaran Quantum tipe VAK menurut DePorter 

(2012) adalah sebagai berikut: 

1. Gaya belajar Visual 

Menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram dan peta. 

Mengajak siswa untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam 

gambar. 

2. Gaya belajar Auditory 

Menerangkan materi secara garis besar. Dalam hal ini siswa ditekankan untuk 

menyimak dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. 

3. Gaya belajar Kinestethic 

Mengajak siswa untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya 

(contohnya: melakukan praktikum, menggunakan obyek sesungguhnya untuk 

belajar konsep baru). 

 

http://www.ilmupengetahuan.net/gaya-belajar-visual.html
http://www.ilmupengetahuan.net/gaya-belajar-auditory.html
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Kelebihan model pembelajaran Visual Auditory Kinestethic (VAK) adalah 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran akan lebih efektif, karena mengkombinasikan ketiga gaya 

belajar. 

2. Mampu melatih dan mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki oleh 

pribadi masing-masing. 

3. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

4. Mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan 

memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi, 

percobaan, observasi, dan diskusi aktif. 

5. Mampu menjangkau setiap gaya pembelajaran siswa. 

6. Siswa yang memiliki kemampuan bagus tidak akan terhambat oleh siswa 

yang lemah dalam belajar karena model ini mampu melayani kebutuhan 

siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. 

Sementara kelemahan dari model pembelajaran Visual Auditory 

Kinestethic (VAK) yaitu tidak banyak orang mampu mengkombinasikan ketiga 

gaya belajar tersebut. Sehingga orang yang hanya mampu menggunakan satu gaya 

belajar, hanya akan mampu menangkap materi jika menggunakan metode yang 

lebih memfokuskan kepada salah satu gaya belajar yang didominasi (Jangyunita: 

2012). 

2.1.6 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti ”perantara atau pengantar”.  Menurut 

http://www.blogger.com/profile/14749961753932443989
http://www.blogger.com/profile/14749961753932443989
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Marshal Mcluhan (dalam Trianto, 2010: 234) Media adalah suatu eksistensi 

manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain mengadakan kontak 

langsung dengannya. Menurutnya pula media pembelajaran adalah sebagai 

penyampai pesan (The carriers of message) dari beberapa sumber saluran ke 

penerima pesan (The receiver of message). 

Menurut trianto, media pembelajaran diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat, antara lain: 

1. Bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa dan tidak 

bersifat verbalistik 

2. Metode pembelajaran lebih bervariasi 

3. Siswa menjadi lebih aktif melakukan beragam aktivitas 

4. Pembelajaran lebih menarik 

5. Mengatasi keterbatasan ruang 

Dalam hal ini media pembelajaran meliputi berbagai jenis, antara lain: (1) 

media grafis atau media dua dimensi seperti gambar, foto, grafik atau diagram, (2) 

media model solid atau media tiga dimensi, seperti model-model benda ruang tiga 

dimensi, diaroma, dll, (3) media proyeksi, seperti film, OHP, slide, (4) media 

informasi, meliputi komputer, internet, (5) lingkungan. 

Menurut Azhar Arsyad (2011:6), menyebutkan bahwa media pembelajaran 

mempunyai ciri umum sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

dengan nama hardware (perangkat keras) yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indra. 
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b. Media pembelajaran memiliki pengertian non fifik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta 

didik. 

c. Penekanan media pembelajaran terdapat pada visual dan audio 

d. Media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar, baik 

di dalam maupun di luar kelas. 

e. Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interksai guru 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

f. Media pembelajaran dapat digunakan secara masal (misal radio, televisi), 

kelompok besar atau kelompok kecil (misal film, slide, video, OHP) atau 

perorangan (misal modul, komputer). 

Menurut Hamalik (dalam sukiman 2012:41),  pemanfaatan media dalam 

pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan berpengaruh secara 

psikologis kepada peserta didik. Selanjutnya diungkapkan bahwa penggunaan 

media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian informasi (pesan dan isi pelajaran) pada saat itu. Kehadiran media 

pembelajaran juga dikatakan dapat membantu peningkatan pemahaman pesera 

didik. 
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Menurut Arsyad (2011: 72) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam kriteria pemilihan media pengajaran antara lain: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah 

satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau 

dipertunjukkan oleh siswa seperti menghafal, melakukan kegiatan yang 

melibatkan kegiatan fisik dan pemikiran prinsip-prinsip seperti sebab akibat, 

melakukan tugas yang melibatkan pemahaman konsep-konsep atau hubungan-

hubungan perubahan dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran 

tingkat yang lebih tinggi. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan 

prinsip yang generalisasi agar dapat membantu proses pengajaran secara 

efektif, media harus selaras dan menunjang tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan, serta sesuai dengan kebutuhan tugas pengajaran dan kemampuan 

mental siswa. 

3. Aspek materi yang menjadi pertimbangan dianggap penting dalam 

memilih media sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang 

digunakan atau berdampak pada hasil pengajaran siswa. 

4. Ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain 

sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi 

pertimbangan seorang guru. 
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5. Pengelompokkan sasaran, media yang efektif untuk kelompok besar belum 

tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 

Ada media yang tepat untuk kelompok besar, kelompok sedang, kelompok 

kecil, dan perorangan. 

6. Mutu teknis pengembangan visual, baik gambar maupun fotografi harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu misalnya visual pada slide harus jelas 

dan informasi pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh 

terganggu oleh elemen yang berupa latar belakang.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala seuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Sehingga 

merangsang penerima pesan untuk dapat tertarik dan membangkitkan keinginan 

dan minatnya. Yang akan berdampak pada peningkatan tentang segala sesuatu 

yang ada di dalam isi pesan tersebut, dalam hal ini adalah materi pelajaran. 

2.1.7 Media Audio Visual 

Media pembelajaran audio visual adalah media penyaluran pesan dengan 

memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan (Sukiman, 2012: 184). 

Hernawan dkk (2008: 11.20) mengemukakan bahwa media audio visual dalam 

batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini, 

guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi (narasumber) karena penyajian 

materi dapat digantikan oleh media.  

Sedangkan Arsyad (2011: 30-31) menyatakan bahwa pengajaran melalui 

audio visual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui 

pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada 
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pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Ciri-ciri utama teknologi media 

audio visul adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat linear 

2. Menyajikan visual yang dinamis 

3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang/ 

pembuatnya 

4. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak 

5. Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif 

6. Berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang 

rendah. 

Karakteristik media audio visual menurut Miarso dalam Fazriah (2011) 

adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan 

kedua yaitu media audio dan visual. 

Media audio visual terdiri atas: 

1. Audio visual Diam 

Yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai 

suara (sound slide). Adalah suatu film berukuran 35 mm, yang biasanya 

dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci tersebut dari karton atau plastik. 

Sebagai suatu program film bingkai sangat bervariasi. Panjang pendek film 

bingkai tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan materi yang ingin 

disajikan. Ada program yang selesai dalam satu menit, tapi ada pula yang 

hingga satu jam atau lebih. Namun yang lazim, satu film bingkai bersuara 
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(sound slide) lamanya berkisar antara 10-30 menit. Dilihat dari ada tidaknya 

rekaman suara yang menyertainya, program film bingkai bersuara termasuk 

dalam kelompok media audio visual sedangkan program tanpa suara termasuk 

dalam kelompok media visual. 

Gabungan slide (film bingkai) dengan tape audio adalah jenis sistem 

multimedia yang paling mudah diproduksi. Sistem multimedia ini serba guna, 

mudah digunakan dan cukup efektif untuk pembelajaran perorangan dan 

belajar mandiri. Jika didesain dengan baik, sistem multimedia gabungan slide 

dan tape dapat membawa dampak yang dramatis dan tentu saja dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Media pembelajaran gabungan slide dan tape dapat digunakan pada berbagai 

lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-

gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional.  

Slide bersuara merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam 

memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit (mengkonkritkan suatu 

yang bersifat abstrak). Dengan menggunakan slide bersuara sebagai media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menyebabkan semakin 

banyak indra siswa yang terlibat (visual, audio). Dengan semakin banyaknya 

indra yang terlibat maka siswa lebih mudah memahami suatu konsep 

(pemahaman konsep semakin baik). Slide bersuara dapat dibuat dengan 

menggunakan gabungan dari berbagai aplikasi komputer seperti: power point, 

camtasia, dan windows movie maker.  
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2. Audio visual Gerak  

Yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak 

seperti: 

a. Film suara 

Film sebagai media audio visual adalah film yang bersuara. Slide atau 

filmstrip yang ditambah dengan suara bukan alat audio visual yang 

lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah, oleh sebab itu slide atau 

filmstrip termasuk media audio visual saja atau media visual diam plus 

suara. Film yang dimaksud disini adalah film sebagai alat audio visual 

untuk pelajaran, penerangan atau penyuluhan. Banyak hal-hal yang dapat 

dijelaskan melalui film, antara lain tentang proses yang terjadi dalam 

tubuh kita atau yang terjadi dalam suatu industri, kejadian-kejadian dalam 

alam, tatacara kehidupan di negara asing, berbagai industri dan 

pertambangan, mengajarkan sesuatu keterampilan, sejarah kehidupan 

orang-orang besar dan sebagainya. Film merupakan media yang amat 

besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. 

b. Video/VCD 

Video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak, semakin lama 

semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bias bersifat 

fakta maupun fiktif, bias bersifat informative, edukatif maupun 

instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video. Tapi 

tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Media 

video Merupakan salah satu jenis media audio visual, selain film. Yang 
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banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, biasa dikemas 

dalam bentuk VCD. 

Kelebihan video: 

1) Dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat 

2) Dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton memperoleh 

informasi dari ahli-ahli/spesialis 

3) Menghemat waktu 

4) Bisa mengamati lebih dekat objek yang sedang bergerak 

Beberapa kelebihan atau kegunaan media audio visual dalam pembelajaran 

menurut Fazriah (2011) yaitu: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata, tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi perbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: 

a. Objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, 

film atau model. 

b. Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau 

gambar. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan tame 

lapse atau high speed photografi. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat 

rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

e. Obyek yang terlalu kompleks (mesin-mesin) dapat disajikan dengan 

model, diagram, dll. 
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f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dll) dapat di 

visualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar,dll. 

g. Media audio visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggnakan media audio 

visual adalah sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan VCD player beberapa waktu sebelumnya 

2. Guru mengondisikan peserta didik agar siap memulai KBM 

3. Guru menjelaskan apa saja yang harus dilakukan peserta didik. 

4. Guru menyalakan VCD player dengan VCD yang isinya sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan 

5. Peserta didik melihat dan mendengar VCD tersebut, dan mencatat hal-hal yang 

penting. 

6. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ada pada 

VCD itu. 

7. Mengevaluasi proses KBM yang sudah berlangsung (Ardiana: 2012) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media audio visual adalah sebuah media 

yang digunakan dalam pembelajaran yang berupa gambar serta suara. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan media audio visual berupa video yang dapat menunjang 

proses belajar mengajar di kelas. 

2.1.8 Model Pembelajaran Quantum Tipe VAK dengan Media Audio Visual 

2.1.8.1 Pengertian 

Model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

didasarkan pada teori belajar konstruktivisme. Salah satu tokoh aliran 
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kontruktivisme, Slavin (1994: 225) mengngkapkan bahwa siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan 

itu tidak sesuai. Bagi siswa agar dapat benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala seuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide.  

Dengan mengadopsi pengertian model pembelajaran Quantm tipe VAK 

yang dikemukakan oleh DePorter yaitu pengubahan bermacam-macam interaksi 

yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dalam hal ini interaksi yang 

dimaksud adalah hanya mencakup tiga hal, yaitu visual, audio, dan  kinestethic 

(VAK) serta media pembelajaran yang berupa audio visual, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual adalah pembelajaran Quantum dengan melalui tiga pilar pemerolehan 

informasi anak (visual, auditory, kinestethic), dengan berbantuan media berupa 

audio visual. 

2.1.8.2 Karakteristik 

1. Sintak/langkah-langkah 

Dalam pelaksanaannya, sintaks pembelajaran dari model ini juga 

memodifikasi dari pembelajaran Quantum dan VAK yang dipadukan dengan 

media audio visual, agar dapat sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan, 

adapun sintak tersebut adalah sebagai berikut: 
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Sintaks model pembelajaran 

Quantum tipe VAK 

Sintaks pembelajaran  

media audio visual 

Sintaks model 

pembelajaran Quantum 

tipe VAK dengan media 

audio visual 

1. Tahap persiapan (kegiatan 

pendahuluan) 

a. Memotivasi siswa 

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2. Tahap Penyampaian 

a. Penyampaian dengan 

gaya belajar visual 

b. Penyampaian dengan 

gaya belajar auditory 

3. Tahap Pelatihan 

Mengintegrasi dan 

menyerap pengetahuan 

serta keterampilan baru 

dengan menerapkan gaya 

belajar kinestethic 

4. Tahap penampilan hasil 

Membantu siswa dalam 

menerapkan dan 

memperluas pengetahuan 

maupun keterampilan baru 

1. Guru mempersiapkan 

VCD player beberapa 

waktu sebelumnya 

2. Guru mengondisikan 

peserta didik agar siap 

memulai KBM 

3. Guru menjelaskan apa 

saja yang harus 

dilakukan peserta 

didik. 

4. Guru menyalakan VCD 

player dengan VCD 

yang isinya sesuai 

dengan materi yang 

akan disampaikan 

5. Peserta didik melihat 

dan mendengar VCD 

tersebut, dan mencatat 

hal-hal yang penting. 

6. Guru memberikan 

pertanyaan yang 

1. Guru menayangkan 

media video di dalam 

kelas (gaya belajar 

visual dan auditory) 

2. Siswa mengamati 

media yang telah 

ditayangkan guru 

(gaya belajar visual) 

3. Guru mengajukan 

pertanyaaan atau 

masalah yang 

dikaitkan dengan 

materi yang akan 

dibahas sesuai dengan 

media yang telah 

ditayangkan sehingga 

siswa dapat 

mengetahui konsep 

dari meteri (gaya 

belajar auditory) 

4. Siswa berkelompok 
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yang mereka dapatkan, 

pada kegiatan belajar, 

sehingga hasil belajar 

mengalami peningkatan. 

 

berkaitan dengan 

materi yang ada pada 

VCD itu. 

7. Mengevaluasi proses 

KBM yang sudah 

berlangsung 

 

untuk berdiskusi 

5. Siswa melakukan 

pembuktian secara 

berkelompok dari 

konsep yang telah 

didapatnya di sekitar 

lingkungan sekolah 

(gaya belajar 

kinestethic) 

6. Siswa 

mempresentasikan 

hasil pengamatan atau 

pembuktiannya. 

7. Guru memberikan 

pemahaman yang 

benar kepada siswa 

tentang konsep yang 

telah dipelajari. 

8. Siswa dibantu oleh 

guru menarik 

kesimpulan. 
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2. Sistem Sosial 

Dalam pelaksanaannya model pembelajaran ini masih masih sangat 

menekankan modalitas dalam pembelajaran Quantum serta gaya belajar VAK 

yang menjadi dasar dalam model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual.  Dalam pelaksanaan model pembelajaran ini guru membantu siswa 

untuk dapat memperoleh sebuah ilmu pengetahuan dengan cara yang 

menyenangkan dan efektif. Serta memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

dapat berpendapat dan memberikan pengakuan terhadap setiap kegiatan dan hasil 

karya dari siswa. Sementara siswa dengan bimbingan guru akan menggali, 

mencari tahu dan menganalisa sendiri informasi yang harus mereka ketahui.  

3. Prinsip Reaksi 

Untuk dapat melaksanakan model pembelajaran ini modal awal bagi guru 

dalam pembelajaran dengan model Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual ini adalah guru harus bisa memasuki dunia siswa terlebih dahulu, untuk 

mendapatkan hak mengajar pada siswanya, hal ini merupakan prinsip yang 

digunakan dalam model pembelajaran Quantum. Kemudian setelah guru berhasil 

memasuki dunia siswa maka guru akan dengan mudah untuk dapat menerapkan 

semua pembelajaran baik dalam gaya visual, auditory, maupun kinestethic. Dalam 

pembelajarannya siswa akan disuguhkan sebuah media pembelajaran yang telah 

dipersiapkan oleh guru yaitu media audio visual, yang menggambarkan materi 

pelajaran yang tengah dipelajari. Kemudian guru akan sedikit menjelaskan tentang 

media dan materi yang ditayangkan, agar siswa dapat memahami lebih dalam 
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tentang materi. Setelah siswa memperoleh pemahaman siswa akan diajak untuk 

melakukan sebuah pembuktian dari materi yang telah dipelajari tadi. 

Adapun keterampilan guru dalam model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan pra 

pembelajaran, (2) memberikan apersepsi, (3) menyampaikan tujuan pembelajaran, 

(4) mengajukan pertanyaan kepada siswa, (5) menayangkan media video di kelas, 

(6) mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan, (7) memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan, (8) memberikan penguatan kepada siswa, (9) pengelolaan 

kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual, (10) membimbing 

siswa dalam diskusi kelompok, (11) menutup pelajaran. 

4. Sistem pendukung 

Sistem pendukung atau sarana pendukung dalam model pembelajaran ini 

adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kesan yang lebih mendalam kepada 

dalam mengikuti sebuah pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran akan 

tercipta suasana belajar yang menyenangkan, kondusif, serta efektif untuk anak 

dalam menerima pengetahuan-pengatahuan, beberapa sistem pendukung tersebut 

adalah: penggunaan media audio visual dalam pembelajaran, adanya 

pembuktian/praktikum, adanya diskusi serta kerja kelompok. 

5. Dampak pengiring dan dampak instruksional 

Setelah pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual, diharapkan dapat menyerap 

pengetahuan yang  lebih besar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

serta dapat mencapai karakter yang diharapkan dalam pembelajaran. 
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2.1.8.3 Kelebihan dan kekurangan 

Dalam penerapan model pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain: 

1. Dapat mengaktifkan tiga pilar pokok pemerolehan informasi. 

2. Memberikan kesempatan pada siswa untuk membuktikan informasi yang 

didapatnya 

3. Pembelajaran akan terasa menyenangkan dan bermakna 

4. Mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan memahami 

suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi, percobaan, observasi, 

dan diskusi aktif. 

5. Penyajian pesan tidak terlalu bersifat verbalistis. 

Setiap model pembelajaran selain memiliki kelebihan pasti juga memiliki 

kekurangan, adapun kekurangan dari model pembelajaran ini adalah 

membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menerapkan model 

pembelajaran yang lain. 

Meskipun demikian solusi yang diambil guna memecahkan permasalahan 

tersebut adalah dengan membagi satu sintak pembelajaran yang semestinya 

dilakukan dalam satu pertemuan pembelajaran akan dilakukan menjadi dua kali 

pertemuan. 

2.1.9 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan 

sistemik dan sinergis dosen (guru), mahasiswa (siswa), kurikulum dan bahan 
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belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan 

hasil belajar yang optimal sesuai tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004: 7) 

Kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan keluaran yang baik 

pula (Uno, 2009:153). Jadi yang dimasud kualitas pembelajaran adalah suatu 

upaya untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Pembelajaran sebagai upaya 

membelajarkan siswa. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan 

hasil. Sehingga pembelajaran dikatakan berkualitas apabila dalam proses 

pembelajaran dilaksanakan secara efektif serta efisien dan menghasilkan dampak 

belajar yang optimal sesuai dengan tujuan yang dicapai. (Mulyasa, 2009: 11) 

Menurut Hamdani (2011: 194) kualitas pembelajaran adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan  

sikap melalui proses pembelajaran. Adapun aspek-aspek kualitas pembelajaran 

yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan, (2) peningkatan keterampilan, (3) 

perubahan sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6) peningkatan integrasi, 

(7) peningkatan partisipasi, (8) peningkatan interaksi kultural. 

Suatu pembelajaran dikatakan efektif atau berkualitas apabila memenuhi 

persyaratan utama keefektifan pengajaran sebagai berikut: 

1. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Rata-rata perilaku pelaksanaan tugas yang tinggi di antara siswa. 



40 
 

 
 

3. Ketetapan antara kandungan materi ajar dengan siswa (orientasi keberhasilan 

belajar) diutamakan. 

4. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif. Soemosasmito 

(dalam Trianto, 2009: 27). 

Dalam mencapai kualitas belajar yang baik, UNESCO (1996) menetapkan 

empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh 

para tokoh pendidikan. Empat pilar tersebut adalah: 

1. Belajar untuk menguasai ilmu (Learning to know) 

Seorang guru dalam hal ini dituntut untuk dapat berperan sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran. Guna pengembangan penguasaan pengetahuan 

dari siswanya. 

2. Belajar untuk menguasai keterampilan (Learning to do) 

Dalam pembelajaran hendaknya siswa diberikan sebuah fasilitas yang 

berfungsi sebagai sarana untuk mengaktualisasi diri dalam hal keterampilan, 

bakat dan minat yang sesuai untuk masing-masing siswa. 

3. Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) 

Lembaga pendidikan hendaknya mengkndisikan sekolah ke dalam kondisi 

lingkungan bermasyarakat. Sehingga anak akan dapat terjun di masyarakat 

dan dapat hidup bersama masyarakat lain dengan baik. 

4. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (Learning to be) 

Pengembang diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan minat, 

perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi 

lingkungan. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal 
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memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih 

tinggi. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah gambaran tentang baik buruknya hasil pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual yang telah 

dilaksanakan, gambaran berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran dengan indikator kualitas 

pembelajaran yang dimaksudkan adalah mencakup tiga hal, yaitu ditinjau dari segi 

keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar siswa. adapun penjabarannya 

adalah sebagai berikut: 

2.1.9.1 Keterampilan guru 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan 

“kecakapan untuk menyelesaikan tugas”, menurut Djamarah (2010:99) 

mengemukakan keterampilan dasar mengajar  yang sangat berperan dan 

menentukan kualitas pembelajaran, diantaranya: 

1. Keterampilan bertanya 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting 

sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat 

akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu: 

a. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar 

b. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu  masalah 

yang sedang dihadapi atau dibicarakan 
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c. Mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa sebab berfikir  itu 

sendiri sesungguhnya adalah bertanya. 

d. Menuntun proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu 

siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. 

e. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Keterampilan dan kelancaran bertanya dari calon guru maupun dari guru itu 

perlu dilatih dan ditingkatkan, baik isi pertanyaannya maupun teknik 

bertanya. 

2. Keterampilan memberikan penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, apakah bersifat 

verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku 

guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau 

umpan balik (feed back) bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu 

dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah 

laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut. 

Pemberian penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif 

terhadap proses belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut: (a) meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pelajaran, (b) merangsang dan meningkatkan motivasi 

belajar, (c) meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang 

produktif. 

Ada beberapa jenis penguatan dalam pembelajaran, antara lain: (1) 

penguatan verbal, penguatan verbal biasanya diungkapkan dengan menggunakan 



43 
 

 
 

kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya, (2) penguatan non-

verbal, penguatan non-verbal terdiri dari penguatan gerak isyarat, penguatan 

pendekatan, penguatan dengan sentuhan (contact), penguatan dengan kegiatan 

yang menyenangkan,  penguatan berupa simbol atau benda dan penguatan tak 

penuh (partial). 

3. Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar 

mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, 

serta penuh partisipasi. 

4. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu 

dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan 

disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran (set induction) ialah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

prokondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap 

kegiatan belajar. Sedangkan menutup pelajaran (closure) ialah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. 

Usaha menutup pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh 
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tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa 

dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. Komponen 

keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian siswa, 

menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan membuat 

kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen keterampilan 

menutup pelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan 

merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, dan mengevaluasi. 

6. Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses belajar mengajar, misalnya penghentian tingkah laku siswa yang 

menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu 

penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur 

siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. 
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Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai 

suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi 

kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. 

Dengan demikian diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta 

membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan 

berbahasa. 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai suatu proses di 

mana setiap anak didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai 

tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Untuk itu, guru 

harus mengenal betul anak didik, dapat memotivasi mereka, dan terlibat dalam 

kegiatan anak didik. Pengajaran perorangan dapat dilaksanakan bila tiap anak 

didik memegang peranan penting dalam pemilihan tujuan, materi, prosedur, dan 

waktu yang diperlukan. Semua itu diputuskan oleh anak didik setelah 

berkonsultasi dengan guru. 

Ada beberapa komponen yang perlu dikuasai guru untuk pengajaran 

kelompok kecil dan perorangan yakni mengadakan pendekatan secara pribadi, 

mengorganisasi, membimbing dan memudahkan belajar serta mengendalikan 

situasi 

Berdasarkan adanya beberapa peran guru di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual guna mendapatkan kualitas pembelajaran yang maksimal, dengan 
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indikator keterampilan guru yang dimaksud adalah: (1) melaksanakan pra 

pembelajaran, (2) memberikan apersepsi, (3) menyampaikan tujuan pembelajaran, 

(4) mengajukan pertanyaan kepada siswa, (5) menayangkan media video di kelas, 

(6) mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan, (7) memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan, (8) memberikan penguatan kepada siswa, (9) pengelolaan 

kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual, (10) membimbing 

siswa dalam diskusi kelompok, (11) menutup pelajaran. 

2.1.9.2 Aktivitas Siswa 

Menurut Paul B. Diedrich (dalam Hamalik, 2004:172) aktivitas adalah 

segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara fisik maupun non fisik seperti 

intelektual, emosianal maupun mental yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Yang tergolong aktivitas siswa 

diantaranya: 

1. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, 

dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan, pertanyaan, member saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 
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Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagram peta dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metric 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental 

Menanggapi, merenungkan, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, dan gugup. 

Dari definisi tentang aktivitas siswa di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa aktivitas siswa adalah segala perilaku belajar yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual dengan indikator aktivitas siswa pada penelitian ini adalah: (1) 

kesiapan dalam belajar, (2) kemampuan menjawab pertanyaan dari guru, (3) 

memperhatikan media serta penjelasan guru, (4) melakukan diskusi dengan 
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kelompok, (5) melakukan kegiatan/percobaan, (6) membuat laporan hasil 

percobaan, (7) memberikan pendapat, (8) menyimpulkan hasil pembelajaran 

2.1.9.3 Hasil Belajar 

Menurut Gagne (dalam Dimyati, 1999:10-12) memaparkan bahwa hasil 

belajar terdiri dari informasi verbal yang berupa pengetahuan, keterampilan, 

intelek, keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif. Untuk mengetahui 

seberapa penyampaian hasil belajar yang diperoleh individu (siswa) harus 

dilakukan suatu penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil 

keputusan degan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran 

hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes. 

Menurut Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2009:85-89) terdapat tiga ranah 

yang merupakan hasil belajar yaitu : 

1. Ranah Kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan/ingatan, 

pemahaman, penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi. 

2. Ranah Afektif 

Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang 

paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, 

angket, dan lembar observasi sikap. 

3. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 
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Penjabaran ranah psikomotor ini sangat sukar karena seringkali tumpang 

tindih dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang 

dikembangkan biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku pada subyek belajar 

yang diinginkan, setelah proses kegiatan belajar dilalui dan dapat dilihat tingkat 

keberhasilan melalui penilaian dengan tes maupun non tes, dengan indikator 

keberhasilan yang terkait dengan hasil belajar IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual adalah sebagai 

berikut: (1) menyebutkan (C1), (2) melaporkan (C2), (3) mendiskusikan (C2), (4) 

menjelaskan (C2), (5) mempraktekkan (C3), (7) membedakan (C4). 

2.1.10 Pembelajaran IPA 

2.1.10.1 Pengertian 

IPA menurut Carin & Sound (1989) adalah suatu sistem untuk 

memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen yang terkontrol. 

Abruscato (1996) dalam bukunya yang berjudul “Teaching Children Science” 

mendefinisikan tentang IPA sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat 

serangkaian proses yang sistematik guna mengungkap segala sesuatu yang 

berkaitan dengan alam semesta. Ilmu pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil 

kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi 

yang logis, sistematis tentang alam sekitar, yang diperoleh melalui pengalaman 

melalui serangkaian proses ilmiah, seperti: pengamatan, penyelidikan, 

penyusunan hipotesi, yang diikuti pengujian gagasan. Salah satu pendekatan yang 
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penting dalam pembelajaran IPA adalah pendekatan keterampilan proses, yaitu 

suatu pendekatan dalam pembelajaran IPA yang mengutamakan pada proses 

intelektual dan mengembangkan kemampuan atau keterampilan dasar, yang 

mencakup keterampilan mental dan fisik dalam memperoleh produk (Amalia 

Sapriati dkk, 2008:5.11).  

Dari beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan gejala-

gejalanya melalui proses dan menghasilkan suatu produk sains. 

2.1.10.2 Hakikat IPA 

Hakikat IPA meliputi empat unsur utama yaitu sains sebagai sikap, sains 

sebagai proses, sains sebagai produk, sains sebagai teknologi. Keempat unsur itu 

merupakan ciri IPA yang utuh yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain 

1. Sains sebagai Pemupuk Sikap. 

Dalam hal ini sikap yang dimaksud adalah sikap rasa ingin tahu 

tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat 

yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur 

yang benar. Guru pada sekolah dasar harus bisa memotivasi anak didiknya 

untuk mengembangkan pentingnya mencari jawaban dan penjelasan rasional 

tentang fenomena alam dan fisik. Sebagai guru hendaknya dapat 

memanfaatkan keingintahuan anak dan mengembangkan sikap tersebut untuk 

penemuan. Memfokuskan pada pencarian jati diri anak mengapa dan 

bagaimana fenomena terjadi. Anak-anak sebaiknya jangan takut membuat 

http://ciget.info/?p=728
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kesalahan, karena dengan membuat kesalahan akan dihasilkan pengetahuan 

ilmiah. 

Di dalam pembelajaran dengan materi sifat-sifat cahaya yang di 

terapkan di kelas V.C Hj. Isriati Baiturrahman unsur sikap yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru adalah dengan memberikan sebuah pembelajaran 

yang berbeda dengan pembelajaran yang biasanya, dimana siswa akan diajak 

untuk mencari tahu tentang sifat cahaya dengan cara anak melakukan 

percobaan sendiri. Sehingga anak akan dapat mengetahui proses dan hasil 

dari sifat-sifat cahaya, selain itu pembelajaran juga akan terasa 

menyenangkan dan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar pada 

siswa. 

2. Sains sebagai Proses 

Disini sains tidak dipandang sebagai kata benda, kumpulan 

pengetahuan atau fakta untuk dihafalkan melainkan sebagai kata kerja, 

bertindak melakukan, meneliti, yaitu sains dipandang sebagai alat untuk 

mencapai sesuatu. Bagaimana anak memperoleh informasi ilmiah itu lebih 

penting daripada sekedar keterlibatan mereka menghafal isi sains. Mereka 

membutuhkan pengalaman yang meliputi penyusunan hipotesis, perancangan 

eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 

Pendekatan sains ini mengubah peranan tradisional baik bagi guru maupun 

siswa. Pendekatan sains menuntut partisipasi aktif siswa dan guru yang 

berfungsi sebagai pembimbing atau narasumber. Pendekatan ini memacu 
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pada pertumbuhan dan perkembangan pada semua area pembelajaran tidak 

hanya dalam penghafalan fakta. 

Dengan adanya praktikum secara langsung tentunya anak akan dapat 

mengetahui bagaimana sifat-sifat cahaya dan bagaimana hal itu bisa 

diketahui. Sehingga unsur proses melalui metode ilmiah di dalam 

pembelajaran ini juga akan didapatkan siswa. 

3. Sains sebagai Produk 

Sains sebagai produk atau isi yang berupa fakta, prinsip, teori, dan 

hukum. Dalam pembelajaran IPA seorang guru dituntut untuk dapat 

mengajak anak didiknya memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. 

Alam sekitar merupakan sumber belajar yang paling otentik dan tidak akan 

habis digunakan (Sulistyorini, 2007:9). 

Setelah melakukan sebuah percobaan, tentu siswa juga akan dituntun 

untuk menarik kesimpulan dari hasil percobaannya, kesimpulan dari hasil 

percobaan itulah yang nantinya akan menjadi produk setelah melakukan 

pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda 

bening, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat 

dibiaskan. 

4. Sains sebagai Teknologi 

Maksudnya adalah ilmu pengetahuan alam atau disebut juga sains 

adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi siswa untuk dapat mempelajari diri sendiri dan lingkungannya, dengan 

cara menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkanya 
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berupa suatu produk/teknologi yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya 

sehari-hari. 

Salah satu kegiatan dalam pembelajaran sifat-sifat cahaya yang 

mencerminkan sains sebagai teknologi adalah dengan memanfaatkannya 

sifat-sifat cermin cembung untuk kaca spion. 

Dalam proses pembelajaran, keempat unsur diharapkan dapat muncul, 

sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh, 

memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, 

dan meniru cara ilmuwan bekerja dalam menemukan fakta baru. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan 

langkah-langkah ilmiah seperti: pengamatan, penyelidikan, penyusunan hipotesis, 

yang diikuti pengujian gagasan dan dengan adanya pengetahuan ini diharapkan 

akan bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. 

2.1.10.3 Pembelajaran IPA di SD 

Berdasarkan hakikat IPA yang telah dirumuskan didapatkan bahwa IPA 

merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan 

menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti: pengamatan, penyelidikan, 

penyusunan hipotesis, yang diikuti pengujian gagasan dan dengan adanya 

pengetahuan ini diharapkan akan bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar. Selanjutnya, bagaimanakah proses pengajaran yang dapat 

diterapkan di SD agar dapat sesuai dengan hakikat IPA tersebut? 
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2.1.10.3.1 Manfaat Pembelajaran IPA di SD 

Menurut Usman (2011), pembelajaran IPA di SD sangat diperlukan 

karena: 

1. IPA berfaedah bagi suatu bangsa 

Kesejahteraan materiil suatu bangsa banyak sekali tergantung pada 

kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar 

teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan.  

2. Memberikan kesempatan berfikir kritis 

Hal ini dapat tercapai apabila pembelajaran yang dilakukan menggunakan cara 

yang tepat. Dalam pelajaran IPA anak akan dapat menggali pengetahuan yang 

bersumber dari alam dengan cara-cara tertentu. 

3. IPA bukan merupakan pelajaran yang berupa hafalan belaka 

Hal ini merupakan dampak dari konsep pembelajaran IPA apabila dalam 

pembelajarannya, guru memberikan proses pengetahuan yang sistematis 

bukan pengetahuan yang serta merta ada di hadapan anak, untuk mencapai hal 

ini biasanya digunakan percobaan-percobaan dalam belajar IPA. 

4. IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan. 

Maksudnya adalah bahwa mata pelajaran IPA mempunyai potensi yang dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

Karena begitu pentingnya pembelajaran IPA di SD, maka 

pembelajaran IPA tersebut harus dapat berjalan dengan baik, serta dapat diterima 

dan diserap oleh semua peserta didik. 
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2.1.10.3.2 Teori Perkembangan Piaget 

Pembelajaran IPA yang dilakukan di sekolah dasar akan dapat 

diterima oleh anak dengan baik apabila kegiatan belajar mengajar tersebut telah 

sesuai dengan tahap perkembangan anak. Menurut Piaget (dalam sapriati, 

2008:1.5), perkembangan mental atau kognisi anak terdiri dari beberapa tahapan. 

Ada empat tahapan perkembangan mental anak secara berurutan. Setiap tahapan 

ditandai dengan tingkah laku tertentu pula. Dengan adanya hal tersebut maka 

dalam pembelajaran IPA di SD perlu untuk memperhatikan karakteristik siswa, 

sehingga guru dapat memberikan cara pengajaran yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak, hal tersebut juga sejalan dengan prinsip model pembelajaran 

Quantum, dimana guru harus dapat memasuki dunia siswa untuk dapat 

memperoleh hak mengajar pada anak. Adapun keempat tahap perkembangan 

mental anak tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Sensori Motor (usia 0-18 bulan) 

Kemampuan anak tergantung sepenuhnya pada tindakan fisik dan inderanya 

dalam mengenali sesuatu. 

2. Tahap Pre-operasional (usia 2 tahun - 7 tahun) 

Tahapan ini disebut tahapan pre-operasional karena anak tidak akan memiliki 

kemampuan berpikir yang operasional sampai anak mencapai usia tujuh tahun, 

dan kadang-kadang disebut sebagai tahap intuisi. Dikatakan demikian karena pada 

tahapan ini intuisi yang dipengaruhi oleh persepsi dan egoisentrisme  berperan 

sangat penting dalam cara berpikir anak. Yang dimaksud egoisentrisme adalah 

bahwa anak memandang sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. 
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3. Tahap Konkret Operasional (usia 7-11 tahun) 

Pada tahap ini telah terjadi perubahan-perubahan walaupun masih ada juga 

keterbatasannya. Perubahan yang sangat penting dan mendasar adalah perubahan 

dari pemikiran yang kurang logis ke pemikiran yang lebih logis. Hal ini ditandai 

dengan adanya ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah diikuti. Operasi yang 

mendasari pemikirannya berdasarkan pada yang konkret atau nyata, dapat dilihat, 

diraba, atau dirasa dari suatu benda atau kejadian.  

4. Tahap Formal Operasional (11 tahun-15 tahun) 

Anak sudah dapat berpikir abstrak dan berhipotesa. Mereka dapat 

menganalisis apa yang sudah lewat dan yang akan datang. Cara berpikir mereka 

tidak tergantung pada obyek konkret  di sekitarnya. 

Dalam tahap perkembangan menurut peaget di atas, anak kelas V SD 

yang berusia 10-11 tahun, berada pada tahap yang ke-3, yaitu tahap konkret 

operasional, dimana tingkat pemikiran yang dimiliki anak berdasarkan pada 

segala sesuatu yang konkret atau nyata, dapat dilihat, diraba, atau dirasa dari suatu 

benda atau kejadian. Jadi agar pembelajaran yang kita lakukan dapat diterima oleh 

anak dengan baik, maka kita harus menyesuaikan pembelajaran yang akan 

dilakukan di kelas dengan tingkat pemikiran anak tersebut, yaitu pembelajaran 

yang nyata, dapat dilihat, diraba, didengar, dan dirasakan oleh anak. Oleh karena 

itu dalam hal ini pembelajaran yang dilakukan menggunakan bantuan media audio 

visual dan juga melakukan praktikum untuk dapat menciptakan pembelajaran agar 

sesuai dengan teori perkembangan Piaget. 
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Adapun manfaat media tersebut menurut Trianto, 2010: 234 , adalah: (1) 

bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa dan tidak bersifat 

verbalistik, (2) metode pembelajaran lebih bervariasi, (3) siswa menjadi lebih 

aktif melakukan beragam aktivitas, (4) pembelajaran lebih menarik, (5) mengatasi 

keterbatasan ruang. 

2.1.10.3.3 Keterampilan Proses dalam Pembelajaran IPA di SD 

Pelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget diharapkan untuk 

dilaksanakan secara konkret. Tetapi bagaimanakah penerapan pembelajaran IPA 

secara konkret yang dapat diajarkan di sekolah dasar sehingga dapat mencapai 

manfaatyang diharapkan? 

Funk (1979) menyampaikan bahwa ada beberapa macam pendekatan 

yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA, yaitu pendekatan yang 

menekankan pada fakta, menekankan pada konsep dan menekankan pada proses, 

Amalia Sapriati dkk (2008:1.4.5). 

Keterampilan proses adalah salah satu keterampilan yang dapat 

digunakan untuk menciptakan pembelajaran IPA yang konkret. Menurut Amalia 

Sapriati dkk (2008: 4.32), keterampilan proses merupakan suatu pendekatan yang 

didasarkan pada pengujian dari apa yang biasa para ilmuan lakukan. Hal senada 

juga diungkapkan oleh Dimyati dan Mudjiono (dalam Sumantri, 1999: 113) 

mengungkapkan bahwa pendekatan keterampilan proses bukanlah tindakan 

instruksional yang berada diluar jangkauan kemampuan peserta didik. Pendekatan 

ini justru bermaksud mengembangkan kemampuan- kamapuan yang dimiliki 

peserta didik. 
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Keterampilan proses dianggap sangat penting untuk pembelajaran IPA 

dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasari, menurut Wynnie Harlen (1992), 

yaitu: (1) pengubahan ide-ide ke arah yang lebih ilmiah (dengan fenomena yang 

lebih cocok) tergantung pada cara dan pengjian yang digunakan, (2) 

pengembangan pemahaman dalam IPA tergantung kepada kemampuan melakukan 

keterampilan proses dalam perilaku ilmiah, (3) peranan keterampilan proses 

sangat besar dalam pengembangan konsep-konsep ilmiah. 

Selanjutnya Esler (dalam amalia Sapriati dkk,2008:4.8) membagi 

keterampilan proses IPA menjadi dua yaitu keterampilan proses dasar dan 

terpadu. Keterampilan proses dasar meliputi keterampilan mengobservasi, 

mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, menginferensi, 

memprediksi,  mengenal hubungan ruang dan waktu serta mengenal hubungan-

hubungan angka. Sedangkan keerampilan proses terpadu menjadi dasar yang 

benar dalam membuat inferensi (kesimpulan berdasarkan hasil observasi) atau 

membuat hipotesis yang akan diuji dengan observasi yang lebih lanjut. 

Dalam pembelajaran di SD keterampilan yang digunakan masih 

digolongkan pada keterampilan tingkat dasar seperti observasi, mengklasifikasi, 

komunikasi,memprediksi dan menginferensi. Jadi dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA di SD berdasarkan keterampilan proses adalah dengan 

mengkombimnasikan kelima kompnen keterampilan tingkat dasar dalam 

pembelajaran, yait dengan mengadakan kegiatan observasi, klasifikasi, 

komunikasi, memprediksi, serta menginferensi. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa  proses pembelajaran di SD yang paling 

tepat adalah dengan cara mengaktifkan siswa dalam proses pencarian 

informasi/pembelajaran, serta sesuai dengan tingkat perkembangan anak, sehingga 

siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang utuh sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang tertuang dalam KTSP. Dengan adanya hal tersebut, dan tetap 

berpijak pada teori perkembangan kontruktivisme, maka cara yang diambil 

penulis guna diterapkan di SD Hj. Isriati Baiturrahman adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual, dengan kelebihan model pembelajaran ini adalah: (1) dapat mengaktifkan 

tiga pilar pokok pemerolehan informasi, (2) memberikan kesempatan pada siswa 

untuk membuktikan informasi yang didapatnya, (3) pembelajaran akan terasa 

menyenangkan dan bermakna, (4) mampu melibatkan siswa secara maksimal 

dalam menemukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti 

demonstrasi, percobaan, observasi, dan diskusi aktif, (5) penyajian pesan tidak 

terlalu bersifat verbalistis. Maka model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang bermuara 

pada peningkatan hasil belajar, oleh karena itu penerapan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 
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2.1.11 Penerapan Model Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

Audio Visual dalam Pembelajaran IPA 

Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman dalam pembelajaran IPA dibagi 

dalam tiga tahapan, yaitu pendahuluan, inti dan penutup. 

2.1.12.1 Pendahuluan  

Dalam tahap pendahuluan guru mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, termasuk alat dan bahan ajar, serta ruang kelas 

dan juga media. Kemudian guru memberikan apersepsi kepada siswa yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari nanti. 

2.1.12.2 Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan kegiatan di mana siswa mulai untuk mencari 

tahu pengetahuan. Di dalam tahap ini guru membimbing siswa dalam menemukan 

informasi baru dalam dirinya. Secara singkat kegiatan yang dilakukan adalah: 

Guru menayangkan video pembelajaran  di depan kelas, bersama dengan tayangan 

tersebut guru juga memberikan sedikit penjelasan tentang maksud dari isi video 

tersebut, agar siswa dapat lebih memahami. Setelah penayangan video, kemudian 

diadakan sebuah diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, siswa diberikan 

sebuah persoalan yang berkaitan dengan materi serta video yang telah 

ditayangkan. Siswa akan melakukan diskusi bersama temannya untuk menjawab 

persoalan yang telah diberikan oleh guru dan kemdian siswa akan 

mempresentasikan jawabannya di depan teman-temannya sendiri. Setelah tahap 

penanaman konsep, tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian, dimana siswa 
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akan diajak untuk menguji apakah teori yang mereka pelajari memang benar 

ataukah tidak, kegiatan yang dilakukan adalah praktikum. 

2.1.12.3 Penutup 

Dalam kegiatan penutup siswa yang dibantu oleh guru akan 

menyimpulkan pembelajaran yang telah mereka pelajari. Serta menguji tingkat 

pemahaman siswa dengan memberikan evaluasi yang dilakukan oleh guru. 

2.1.12 Hubungan Model Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

Audio Visual serta Kualiatas Pembelajaran 

Seperti yang sudah diuraikan di atas, yang dimaksud dengan kualitas 

pembelajaran adalah meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar 

siswa. Dalam hal ini model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dalam melakukan pembelajaran di kelas akan secara langsung memberikan 

dampak pada  semua aspek yang ada di dalam pembelajaran, baik itu dari segi 

siswa maupun dari segi guru itu sendiri. Oleh karenanya pemilihan model dan 

media pembelajaran yang tepat akan dapat memberikan sebuah proses belajar 

mengajar yang dapat meningkatkan kemampuan guru serta siswa, dan sebaliknya 

pemilihan model dan media yang kurang tepat, juga dapat mengakibatkan suasana 

belajar di kelas menjadi tidak kondusif, dan bahkan bisa menjadi kegagalan dalam 

pembelajaran, karena tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Hal ini dapat dianalogikan sebagai hubungan sebab akibat yang terjadi 

pada saat kita akan menuju suatu kawasan tertentu (analogi dari tujuan 

pembelajaran), dengan menggunakan sarana angkutan umum (analogi dari media 
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dan metode), ketika kita bisa naik angkutan umum yang tepat/melewati tempat 

yang kita inginkan, maka kita pasti akan dapat sampai pada tujuan yang kita 

inginkan, dan sebaliknya apabila kita salah dalam memilih jurusan angkutan yang 

akan kita tumpangi, maka kita akan berputar-putar tanpa arah yang kita tuju, dan 

bahkan kita tidak akan sampai pada tempat yang kita inginkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran yang tercipta 

merupakan akibat dari adanya kondisi yang guru ciptakan di dalam pembelajaran, 

kondisi yang diciptakan ini cenderung pada model dan media yang guru gunakan 

dalam pembelajaran untuk mengelola dan menarik perhatian siswa. jika guru 

mampu menciptakan suasana yang kondusif dan menarik, serta dapat mengelola 

kelas secara maksimal maka dalam pembelajaran itu, secara otomatis akan tercipta 

kualitas pembelajaran yang baik pula, baik itu dari segi aktivitas siswa, 

keterampilan guru maupun hasil belajar siswa.  

 

2.2. Kajian Empiris 

Penelitian dari Reni Hanik Aida, tahun 2011 dengan judul “Penerapan 

model Quantum learning untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V 

SDN Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri”. Hasil penelitian yang 

dilakukan selama II siklus menyebutkan bahwa: Penerapan model Quantum 

Learning dapat meningkatkan pembelajaran IPA materi "Sifat-sifat cahaya" siswa 

kelas VA SDN Turus. Penerapan model berturut-turut dari siklus I pertemuan ke-

1 sampai siklus II pertemuan ke-2 memperoleh skor 65 atau 86%, 68 atau 91%, 64 

atau 85%, 70 atau 94% dari skor maksimal keberhasilan model. Aktivitas siswa 
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kelas VA dalam belajar IPA materi "Sifat-sifat cahaya" meningkat ketika 

diterapkan model Quantum Learning. Siswa yang mendapat kriteria aktif berturut-

turut dari siklus I pertemuan ke-1 sampai siklus II pertemuan ke-2 sebanyak 11 

siswa atau 42%, 19 siswa atau 73%, 22 siswa atau 85%, dan 22 siswa atau 85%. 

Hasil belajar siswa kelas V dalam belajar IPA materi "Sifat-sifat cahaya" 

meningkat setelah diterapkan model Quantum Learning. Siswa yang mendapat 

kriteria tuntas belajar berturut-turut dari siklus I pertemuan ke-1 sampai siklus II 

pertemuan ke-2 sebanyak 21 siswa atau 81%, 14 siswa atau 54%, 18 siswa atau 

69%, dan 23 siswa atau 88%. 

Penelitian dari Retno Kartikasari, tahun 2011 dengan judul “Upaya 

peningkatan pembelajaran IPA kelas V melalui penerapan model VAK di SDN 

Merjosari 1 Malang”  Data yang diperoleh berupa hasil evaluasi, lembar tugas. 

Dari hasil perbaikan didapatkan bahwa prestasi belajar siswa meningkat. Hal ini 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Terbukti adanya aktivitas siswa juga 

mengalami peningkatan yaitu rata-rata aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 

sebesar 65, pertemuan 2 sebesar 73, dan di siklus II pertemuan 1 sebesar 82, 

pertemuan 2 sebesar 85. Hasil belajar siswa pada siklus I mencapai rata-rata 67,05 

dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 59%, sedangkan di siklus II rata-rata 

meningkat menjadi 71,98 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,09% 

Penelitian dari Nugroho Junaedi, tahun 2011 dengan judul “Pemanfaatan 

media audio visual untuk meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa kelas V 

SDN Kemiriswu 2 Pasuruan”, dari hasil penelitian pembelajaran menggunakan 

media audio visual pada desain pembelajaran didapat pada siklus I rata-rata 
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sebesar 83% dan pada siklus II sebesar 94% dan pada penerapannya diperoleh 

hasil nilai tindakan guru mengajar pada siklus I rata-rata sebesar 79 % dan pada 

siklus II sebesar 92 %. Pada aktivitas dan hasil belajar pelajaran IPA siswa kelas 

V SDN Kemirisewu 2 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Hal itu ditunjukan rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 44% meningkat menjadi 89% pada 

siklus II. Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa sebelum tindakan sebesar 

33,33%, pada siklus I sebesar 57,14% dan meningkat menjadi 85,71 pada siklus 

II. Dengan demikian penerapan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas 

dan belajar siswa. 

 

2.3. Kerangka Bepikir 

Pada keadaan awal yang terjadi di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman 

sebelum diadakan penelitian tindakan kelas (PTK), terlihat bahwa guru masih 

belum bisa membuat suatu pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan 

senang dalam belajar IPA, dari faktor pemanfaatan alat bantu pembelajaran atau 

media juga masih belum bisa dimaksimalkan oleh guru. Hal itu berdampak 

langsung pada siswa, dimana aktivitas siswa selama mengikuti pembelajarn, 

khususnya pada pembelajaran IPA masih kurang, hal ini terlihat dengan 

kurangnya interaksi antara guru dan siswa, dimana siswa hanya mendengarkan 

guru bercerita dan ceramah saja, tanpa ada tindakan lain yang dapat memicu 

terjadinya kegiatan akademik yang lebih. Kedua permasalahan tersebut juga 

memberikan dampak yang lebih serius lagi bagi siswa, dimana hasil belajar siswa 

yang cenderung kurang, atau dengan kata lain masih di bawah Kriteria Ketuntasan 
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Minimim (KKM). Padahal apabila guru mau mencoba untuk melakukan inovasi 

pembelajaran dengan menggunakan suatu model tertentu ditambah dengan 

bantuan dari media pembelajaran yang relevan, maka berdasarkan teori-teori yang 

telah dikaji di dalam kajian teori, akan dapat meningkatkan aktivitas siswa dan 

juga hasil belajar siswa. Untuk itu peneliti berniat untuk melakukan PTK di kelas 

V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman dengan cara membuat inovasi pembelajaran 

melalui model pembelajaran VAK dengan media audio visual dalam 

pembelajaran IPA.  

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Quantum tipeVAK dengan 

media audio visual adalah sebagai berikut: 

1. Guru menayangkan media video di dalam kelas (gaya belajar visual dan 

auditory) 

2. Siswa mengamati media yang telah ditayangkan guru (gaya belajar visual) 

3. Guru mengajukan pertanyaaan atau masalah yang dikaitkan dengan materi 

yang akan dibahas sesuai dengan media yang telah ditayangkan sehingga 

siswa dapat mengetahui konsep dari materi (gaya belajar auditory) 

4. Siswa berpasangan untuk berdiskusi 

5. Siswa melakukan pembuktian secara berkelompok dari konsep yang telah 

didapatnya di sekitar lingkungan sekolah (gaya belajar kinestethic) 

6. Siswa mempresentasikan hasil pengamatan atau pembuktiannya. 

7. Guru memberikan pemahaman yang benar kepada siswa tentang konsep yang 

telah dipelajari. 

8. Siswa dibantu oleh guru menarik kesimpulan. 
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Setelah diberikan tindakan dengan langkah-langkah seperti di atas, kondisi 

akhir yang diharapkan adalah  adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan juga hasil belajar siswa yang dapat meningkat, sehingga di dalam 

pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan bermakna, serta siswa akan 

lebih memahami materi pelajaran yang tengah di pelajari. Berdasarkan uraian di 

atas akan diperjelas pada skema di bawah ini: 
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Skema 2.1 Kerangka Berpikir Pelaksanaan Tindakan Kelas 

KONDISI AWAL 

1. Guru belum inovatif dalam pembelajaran, guru kurang dalam 

memanfaatkan media pembelajaran. 

2. Siswa siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran, 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi, sehingga mengakibatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA tidak mencapai KKM 

 

PEMBERIAN TINDAKAN 

Menerapkan model pembelajaran Quantum tipeVAK dengan media audio 

visual dalam pelajaran IPA : 

1. Guru menayangkan media video di dalam kelas (gaya belajar visual 

dan auditory) 

2. Siswa mengamati media yang telah ditayangkan guru (gaya belajar 

visual) 

3. Guru mengajukan pertanyaaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

materi yang akan dibahas sesuai dengan media yang telah 

ditayangkan sehingga siswa dapat mengetahui konsep dari meteri 

(gaya belajar auditory) 

4. Siswa berkelompok untuk berdiskusi 

5. Siswa melakukan pembuktian secara berkelompok dari konsep 

yang telah didapatnya di sekitar lingkungan sekolah (gaya belajar 

kinestetik) 

6. Siswa mempresentasikan hasil pengamatan atau pembuktiannya. 

7. Guru memberikan pemahaman yang benar kepada siswa tentang 

konsep yang telah dipelajari. 

8. Siswa dibantu oleh guru menarik kesimpulan. 

HASIL AKHIR 

1. Keterampilan guru serta inovasi pembelajaran meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melaui model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual meningkat 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA meningkat 
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2.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis, yaitu: 

1. Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA di 

kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 

2. Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 

V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman.  

3. Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di 

kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Pengkategorian penelitian ini ke dalam penelitian tindakan sesuai 

dengan model Kemmis dan Mc. Taggart. Setiap satu siklus atau putaran terdiri 

empat tahapan yaitu perencanaan (Planning), aksi atau tindakan (acting), 

observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

Dalam Penelitian ini penulis mengambil judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman” dalam pelaksanaannya, penelitian ini bersifat kolaboratif  bersama 

teman guru sebagai upaya bersama untuk mewujudkan perbaikan yang 

diinginkan. 

 

3.2. Prosedur/Langkah-langkah PTK 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas.  Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

berbentuk siklus. Tiap siklus terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) perencanaan 

(planning), (2) aksi atau tindakan (acting), (3) observasi (observing), (4) refleksi 

(reflecting).  
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Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, peneliti merancang untuk 

mengadakan siklus sebanyak dua kali. Dengan bagan pelaksanaan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Arikunto, 2008:16) 

    
Bagan 3.1 

Bagan Pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

3.2.1 Perencanaan 

Arikunto (2008: 17) mengemukakan bahwa dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, oleh siapa, dan bagaimana tindakan 

tersebut dilakukan. 

Menurut Supardi (2005:118), kegiatan Planing terdiri atas (1) identifikasi 

masalah, (2) perumusan masalah dan analisa penyebab masalah, (3) 

pengembangan intervensi (action/solution) 

Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut: 

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi Siklus I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Siklus II 

Pelaporan 
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1. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, yaitu data hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan 

2. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V yang akan dilakukan tindakan 

penelitian dengan menelaah indikator-indikator pelajaran. 

3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan. 

4. Menyiapkan media yang digunakan dalam penelitian, serta alat evaluasi yang 

berupa pre tes, post tes, dan lembar kerja siswa 

5. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian,berupa 

lembar pengamatan keterampilan guru, dan aktivitas siswa, dalam proses 

pembelajaran serta alat atau instrumen pengumpulan data untuk memperkuat 

hasil observasi meliputi angket, catatan lapangan, dan dokumentasi (foto 

dan/atau  video) 

3.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2008:18). Dalam 

Pelaksanaan tindakan akan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Quantum tipe 

VAK dengan media audio visual di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman untuk 

mata pelajaran IPA. 

Dalam pelaksanaan PTK ini dilakukan dalam dua siklus. Yaitu siklus I dan 

siklus II, Siklus I yaitu melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual yang dilaksanakan selama 2 kali 
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pertemuan (4 x 35 menit). Siklus kedua dilakukan untuk memperbaiki dan 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama siklus I dilakukan, 

pembelajaran yang dilakukan dengan mengunakan model yang sama, materi yang 

sama, akan tetapi indikator yang berbeda dan dilakukan selama 2 kali pertemuan. 

3.2.3 Observasi 

Menurut Arikunto (2008:19) tahap observasi adalah kegiatan pengamatan 

yang dilakukan oleh pengamat. Kegiatan observasi dilaksanakan secara 

kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamatai keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, peneliti menggunakan lembar 

observasi, angket, catatan lapangan, dan dokementasi dalam pengambilan data-

data di lapangan ketika siswa mengikuti pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual. 

3.2.4 Refleksi 

Arikunto (2008: 19) menyatakan bahwa tahap refleksi adalah tahap 

dimana didalamnya terdapat kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Pada tahapan ini dilakukan analisis hasil observasi. Yaitu dalam 

hal keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual. Di dalam kegiatan refleksi, proses pembelajaran tersebut dievaluasi 

keefektifannya dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus 

pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian membuat perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya bersama tim kolaborasi 
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3.3. Siklus Penelitian 

8.4.1. Siklus I 

3.3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan di siklus I dilakukan untuk mempersiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan siklus. 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bersama dengan tim 

kolaborasi. 

2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran, berupa media audio visual. 

3. Menyiapkan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

5. Menyiapkan lembar evaluasi. 

3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pada siklus ini dirancang selama 2 kali pertemuan, dengan prosedur 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

Pertemuan I 

a. Pra Kegiatan 

2.1.2.4.1 Salam 

2.1.2.4.2 Berdo’a 

2.1.2.4.3 Presensi 

b. Kegiatan Awal 

2.1.2.4.1 Guru mengondisikan kelas. 

2.1.2.4.2 Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar. 
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2.1.2.4.3 Siswa diberikan apersepsi dengan di berikan pertanyaan 

“mengapan kita bisa melihat suatu benda?”. 

2.1.2.4.4 Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan 

pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti 

Ekplorasi 

I. Siswa di berikan sebuah gambaran awal tentang materi yang akan 

dipelajari. 

II. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi. 

III. Guru menyampaikan peraturan selama pembelajaran. 

Elaborasi 

1. Guru menayangkan video pembelajaran dengan materi sifat-sifat cahaya di 

depan kelas (gaya belajar visual dan auditory). 

2. Siswa mengamati video (gaya belajar visual dan auditory). 

3. Guru membimbing siswa selama penayangan video. 

4. Siswa dibagi menjadi 8  kelompok. 

5. Siswa dibagikan  lembar kerja kelompok oleh guru. 

6. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja. 

7. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

(gaya belajar auditory). 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan koreksi hasil diskusi siswa. 
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2. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

d. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

2. Melaksanakan tes sebagai evaluasi pembelajaran. 

Pertemuan II 

I. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Berdo’a 

3. Presensi 

II. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru mengondisikan kelas. 

2. Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar. 

3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “siapa yang 

masih ingat tentang sifat cahaya?”. 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan 

pembelajaran. 

III. Kegiatan Inti(40 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang telah diajarkan kemarin 

(gaya belajar auditory). 

2. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi. 

3. Guru menyampaikan peraturan selama pembelajaran. 
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Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi 8  kelompok. 

2. Guru membagikan panduan langkah-langkah kegiatan siswa. 

3. Siswa mengikuti langkah-langkah kegiatan di dalam melakukan percobaan 

untuk membuktikan teori sifat-sifat cahaya yang telah diketahui siswa 

(gaya belajar kinestethic). 

4. Guru membantu siswa jika menemui kesulitan dalam melakukan 

percobaan. 

5. Siswa mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan mengenai hasil dari 

kegiatannya. 

6. Siswa mempresentasikan hasil percobaanya (gaya belajar auditory). 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan tanggapan dari hasil presentasi siswa. 

2. Guru memberikan koreksi hasil diskusi siswa. 

3. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

IV. Kegiatan Penutup(15 menit) 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Melaksanakan tes sebagai evaluasi pembelajaran. 

3.3.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi pada siklus I terbagi atas beberapa kegiatan yang 

dilakukan, antara lain: 

1. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer). 
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2. Mengamati keterampilan guru selama proses pembelajaran (dilakukan oleh 

observer). 

3. Memantau diskusi/ kerja sama antar siswa. (dilakukan oleh observer dan guru). 

3.3.1.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi pada siklus I terbagi atas beberapa kegiatan yang 

dilakukan, antara lain: 

1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji hasil observasi dan pelaksanaan 

pembelajaran yang telah terjadi dalam siklus I. 

2. Menganalisis hasil evaluasi dalam proses dan produk. 

3. Merumuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi selama siklus I. 

4. Bersama kolaborator merencanakan tindak lanjut atas kesalahan-kesalahan 

yang terjadi dalam siklus I dan akan diperbaiki pada siklus II. 

5. Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

8.4.2. Siklus II 

3.3.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. Hal yang dilakukan yaitu: 

1. Menyusun perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

materi penguraian cahaya dan pemantulan cahaya. 

2. Menyiapkan lembar kerja siswa. 

3. Membuat alat evaluasi yang lebih lengkap. 

4. Menyiapkan lembar observasi. 

5. Menyiapkan peta konsep materi ajar 
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3.3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini juga dirancang selama 2 kali pertemuan, dengan prosedur 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

Pertemuan I 

I. Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Berdo’a 

3. Presensi 

II. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru mengondisikan kelas. 

2. Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar. 

3. Siswa diberikan apersepsi dengan diberikan pertanyaan “siapa yang pernah 

melihat pelangi?”. 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan 

pembelajaran. 

III. Kegiatan Inti(45 menit) 

Ekplorasi 

1. Siswa diberikan sebuah gambaran awal tentang materi yang akan di 

pelajari. 

2. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi. 

3. Guru menyampaikan peraturan selama pembelajaran. 

Elaborasi 

1. Guru menayangkan video pembelajaran dengan materi pemantulan cahaya 



79 
 

 
 
 

oleh cermin dan penguraian cahaya di depan kelas (gaya belajar visual 

dan auditory). 

2. Siswa mengamati video (gaya belajar visual dan auditory). 

3. Guru membimbing siswa selama penayangan video . 

4. Siswa dibagi menjadi 8  kelompok. 

5. Siswa dibagikan sebuah peta konsep dari materi pemantulan cahaya 

oleh cermin dan penguraian cahaya (gaya belajar visual) 

6. Siswa dijelaskan sedikit tentang maksud dari peta konsep tersebut  

(gaya belajar auditory). 

7. Siswa dibagikan  lembar kerja kelompok oleh guru . 

8. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja. 

9. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

(gaya belajar auditory). 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan koreksi hasil diskusi siswa. 

2. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

IV. Kegiatan Penutup(15 menit) 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

2. Melaksanakan tes sebagai evaluasi pembelajaran. 

Pertemuan II 

I. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 
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b. Berdo’a 

c. Presensi 

d. Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar  

II. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mengondisikan kelas. 

2. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya “siapa yang ingin membuat 

warna pelangi?”. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

III. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari kemarin, yaitu tentang 

pemantulan cahaya oleh cermin dan pembiasan cahaya. 

b. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi, yaitu 

tentang pemantulan cahaya oleh cermin dan pembiasan cahaya. 

c. Siswa dan guru membuat peraturan selama pembelajaran. 

Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok. 

2. Guru membagikan peta konsep kepada masing-masing kelompok. 

3. Siswa mengamati peta konsep (gaya belajar visual). 

4. Guru menjelaskan sedikit tentang peta konsep tersebut. 

5. Siswa dibagikan langkah-langkah kegiatan untuk dilakukan percobaan. 

6. Siswa melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya dan penguraian 

cahaya (gaya belajar kinestethic). 



81 
 

 
 
 

7. Siswa mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan. 

8. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya (gaya belajar auditory). 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan tanggapan dan koreksi dari hasil presentasi siswa. 

2. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

IV. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Guru memberikan sebuah pemahaman umum (simpulan) yang seragam 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

2. Melaksanakan tes sebagai evaluasi pembelajaran. 

3.3.2.3 Observasi 

Kegiatan observasi pada siklus II juga terbagi atas beberapa kegiatan 

yang dilakukan, antara lain: 

1. Mengamati keterampilan guru selama proses pembelajaran (dilakukan oleh 

observer). 

2. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer). 

3. Memantau diskusi/kerja sama antar siswa. (dilakukan oleh observer dan guru) 

3.3.2.4 Refleksi 

Kegiatan observasi pada siklus II juga terbagi atas beberapa kegiatan 

yang dilakukan, antara lain: 

1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus II. 
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2. Mengkaji hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus II. 

3. Membuat kesimpulan. 

4. Membuat laporan. 

 

3.4. Subyek Penelitian  

Subyek Penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman, dengan jumlah siswa sebanyak  37 (tiga puluh tujuh) anak yang 

terdiri dari 16 (enam belas) siswa putra dan 21 (dua puluh satu) siswa putri. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini memiki dua variabel, yaitu variabel 

tindakan dan variabel masalah, penjabarannya adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Variabel Tindakan: 

Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual. Yaitu pembelajaran Quantum dengan melalui tiga pilar pemerolehan 

informasi anak (visual, auditory, kinestethic), dengan berbantuan media berupa 

audio visual. 

3.5.2 Variabel Masalah: 

1. Keterampilan guru adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual guna mendapatkan kualitas pembelajaran yang maksimal, 

dengan indikator keterampilan guru yang dimaksud adalah: (1) melaksanakan 
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pra pembelajaran, (2) memberikan apersepsi, (3) menyampaikan tujuan 

pembelajaran, (4) mengajukan pertanyaan kepada siswa, (5) menayangkan 

media video di kelas, (6) mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan, (7) 

memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan, (8) memberikan penguatan kepada 

siswa, (9) pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio 

visual, (10) membimbing siswa dalam diskusi kelompok, (11) menutup 

pelajaran. 

2. Aktivitas siswa adalah segala perilaku belajar yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual dengan indikator aktivitas siswa pada penelitian ini adalah: 

(1) kesiapan dalam belajar, (2) kemampuan menjawab pertanyaan dari guru, 

(3) memperhatikan media serta penjelasan guru, (4) melakukan diskusi dengan 

kelompok, (5) melakukan kegiatan/percobaan, (6) membuat laporan hasil 

percobaan, (7) memberikan pendapat, (8) menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3. Hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku pada subyek belajar yang 

diinginkan, setelah proses kegiatan belajar dilalui dan dapat dilihat tingkat 

keberhasilan melalui penilaian dengan tes maupun non tes, dengan indikator 

keberhasilan yang terkait dengan hasil belajar IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual adalah 

sebagai berikut: (1) menyebutkan (C1), (2) melaporkan (C2), (3) 

mendiskusikan (C2), (4) menjelaskan (C2), (5) mempraktekkan (C3), (7) 

membedakan (C4). 
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3.6. Data dan Cara Pengumpulan Data  

3.6.1 Sumber Data  

3.6.1.1 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru 

selama pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual. 

3.6.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa secara 

sistematik selama dalam pelaksanaan siklus I sampai pada siklus II, angket, serta 

hasil evaluasi. 

3.6.1.3 Data Dokumentasi 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, 

selama proses pembelajaran. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data kuantitatif  

Data ini berupa hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual. 

3.6.2.2 Data kualitatif  

Data ini berupa hasil dari observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, angket, dan catatan 

lapangan selama pembelajaran berlangsung. 
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3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode observasi, metode tes, dokumentasi, kuesioner (angket), dan catatan 

lapangan.  

3.6.3.1 Metode observasi 

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto, 

2012: 133).  

Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang 

menggambarkan bagaimana keterampilan guru serta akivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA selama menggunakan model pembelajaran Qunatum tipe VAK 

dengan media audio visual. 

3.6.3.2 Metode tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2012: 127). 

Metode tes dalam penilitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara 

individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada 

pembelajaran siklus I, dan siklus II. 

3.6.3.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan 
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berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan guru dalam melakukan refleksi. 

3.6.3.4 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar 

kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 

konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto. 

3.6.3.5 Kuesioner (angket) 

Angket dapat digunakan untuk menjaring pendapat siswa tentang 

pembelajaran (konfirmasi), asal dibuat secara sederhana dan juga memuat 

pertanyaan yang direspon secara bebas oleh siswa. (Igak wardhani dan Kuswaya 

Wihardit, 2010:2.30). 

Dalam penelitian ini menggunakan angket yang dibagikan kepada siswa, 

dengan tujuan untuk mengetahi respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual 
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3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif  berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis  

Untuk menentukan nilai berdasarkan skor teoritis digunakan rumus:  

 Keterangan:  

 N = Nilai 

(Purwanti, 2008 : 6.3) B = Skor yang diperoleh 

St = Skor teoritis, yaitu skor yang diperoleh 

 

 

2. Menentukan nilai batas ketuntasan individu. 

Batasan ini diperoleh dari sekolah tempat penelitian, nilai batas ketuntasan 

minimum ini ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan siswa di dalam 

sekolah  dan untuk masing-masing sekolah dapat berbeda. Adapun Kriteria 

Ketuntasan Minimum untuk kelas V SD Hj. IsriatiBaiturrahman adalah: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

< 75 Tidak Tuntas 

≥ 75 Tuntas 

(Sumber: KKM IPA SD Hj. Isriati Baiturrahman, 2012) 

N =   x 100 
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3. Menentukan batas ketuntasan klasikal: 

Sesuai dengan petunjuk penilaian kelas, tingkat ketuntasan dapat 

dikategorikan ke dalam 4 kategori keketuntasan pembelajaran, yaitu: 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Klasikan 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% Sangat baik Tuntas 

65-84% Baik Tuntas 

55-64% Cukup Tidak Tuntas 

0-54% Kurang Tidak Tuntas 

(Aqib, 2011: 161)  

Batas ketuntasan klasikal yang diharapkan setelah penerapan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual di kelas V.C SD 

Hj.Isriati Baiturrahman dalam pelajaran IPA adalah sekurang-kurangnya baik, 

adapun kategori baik berdasarkan tabel 3.2 adalah terdapat pada persentase 

angka ≥ 65%. Sehingga dengan demikian batas ketuntasan klasikal yang di 

tentukan untuk kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman adalah sebesar 80%. 

4. Rata-rata hasil belajar 

Menurut Khotimah (dalam Aqib, 2009: 40) nilai rata-rata diambil dengan 

menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa yang dibagi dengan jumlah siswa di 

dalam kelas, yaitu dengan rumus : 

 

 

(Aqib, 2010: 41) 

 =  
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Keterangan  :    

X  :  Nilai rata- rata 

∑X :  Jumlah semua nilai siswa 

∑N :  Jumlah siswa 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan  

Kriteria Ketuntasan 
Kualifikasi 

Individual Klasikal 

< 75 < 80% Tidak tuntas 

≥ 75 ≥80% Tuntas 

 

3.7.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data lembar hasil observasi aktivitas siswa, 

keterampilan guru, hasil catatan lapangan dan angket yang dianalisis secara 

deskriptif kualitatif dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran VAK dengan media audio visual. 

Adapun cara untuk menentukan skor adalah melalui langkah langkah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan skor maksimal dan  minimal, 

2. Menentukan median dari data skor yang diperoleh, 

3. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 
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Keterangan: M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data  

Adapun  rumus yang digunakan adalah dari (Heryanto, 2008: 5.3). 

Letak Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  (3n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kategori Kriteria Ketuntasan 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

N ≤ skor < Q1 Kurang 

(Heryanto, 2008: 5.3) 

Sedangkan deskripsi kualitatif keterampilan guru dan keaktifan siswa 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel  berikut 

Tabel 3.5 

Deskripsi Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Kategori 

35,75 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

27,5 ≤ skor < 35,75 Baik 

18,75 ≤ skor <27,5 Cukup 

11 ≤ skor < 18,75 Kurang 

n = (M - K) + 1 
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Tabel 3.6 

Deskripsi Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa Kategori 

26,25 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26,25 Baik 

13,75 ≤ skor <20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,75 Kurang 

 

3.8. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, dapat dilihat dari 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama berlangsungnya 

proses pembelajaran. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Keterampilan guru kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman dalam 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Quantum tipe 

VAK dengan media audio visual minimal baik. 

2. Aktivitas siswa kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman dalam pembelajaran 

IPA dengan menggunakan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual minimal baik. 

3. Hasil belajar siswa kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman dalam 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Quantum tipe 

VAK dengan media audio visual mencapai ketuntasan, dengan ketuntasan 

secara klasikal minimal baik ( ≥ 80% ) dan nilai KKM 75. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman, dengan 

jumlah siswa sebanyak  37  (tiga puluh tujuh) anak yang terdiri dari 16 (enam 

belas) siswa putra dan 21 (dua puluh satu) siswa putri. Kegiatan penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 

2013. Adapun hasil penelitian dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa akan diuraikan dalam bagian ini. 

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

Pada keadaan awal sebelum dilakukan tindakan, didapatkan data hasil belajar 

siswa dimana masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 75. Data hasil belajar 

ditunjukkan dengan nilai terendah  35 dan nilai tertinggi 90, dengan rerata kelas 

yaitu 71,35. Dari 37 siswa hanya 15 siswa (40,5%) yang mendapat nilai di atas 

KKM yaitu 75, sedangkan sisanya 22 siswa (59,5%) nilainya di bawah KKM.  

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam 2x (dua kali) Pertemuan, dengan masing-masing 

pertemuan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (2x35 menit). Adapun deskripsi 

langkah-langkah dalam penerapan siklus I adalah sebagai berikut: 
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4.1.2.1 Perencanaan Tindakan Siklus I 

Berdasarkan hasil temuan permasalahan yang terjadi di kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman, peneliti kemudian menetapkan alternatif tindakan pemecahan 

masalah, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas 

V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. Dalam penelitian ini pelaksanaan tindakan 

dilakukan pada materi sifat-sifat cahaya. Sebelum melaksanakan penelitian, 

peneliti juga menyiapkan rancangan pembelajaran, media, lembar evaluasi, guna 

mengukur hasil belajar siswa, lembar diskusi dan juga lembar kerja siswa, serta 

lembar observasi yang digunakan oleh observer untuk acuan dalam mengamati 

keterampilan dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan model Quantum tipe VAK dengan media audio visual. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I ini dilakukan dalam 2x (dua kali) pertemuan, 

dengan masing-masing pertemuan dilakukan selama 2 jam pelajaran (2x35 menit), 

adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

4.1.2.2.1 Pertemuan I 

Siklus I pertemuan I dilaksanakan pada: 

Hari/ tanggal : Senin, 11 Februari 2013 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Tempat : Ruang kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman 
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e. Pra Kegiatan 

Dalam pelaksanaan pra kegiatan, guru melakukan pembukaan pelajaran terlebih 

dahulu sebelum memulai pelajaran, yaitu dengan mengucap salam dan dijawab 

oleh seluruh siswa secara bersamaan. 

f. Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan awal, kegiatan yang dilakukan guru pertama kali adalah 

melakukan pengondisian kelas, hal ini dimaksudkan guna mempersiapkan siswa 

agar siap untuk menerima pelajaran. Hal yang dilakukan adalah dengan 

memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan peralatan belajar di 

meja. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan apersepsi kepada 

siswa, yaitu dengan bertanya kepada siswa, “Mengapa kita bisa melihat suatu 

benda?”, kemudian dijawab oleh siswa “Karena punya indera mata”. Kemudian 

setelah melakukan apersepsi, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai 

siswa serta tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. 

g. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dibagi dalam tiga tahapan, yaitu eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi, penjabarannya adalah sebagai berikut: 

Ekplorasi 

Dalam kegiatan explorasi, siswa diberikan sebuah gambaran awal tentang materi 

yang akan dipelajari, kemudian guru menjelaskan sedikit tentang bagaimanakah 

kita bisa melihat sebuah benda. Selanjutnya guru menyampaikan peraturan selama 

pembelajaran, dimana pada saat penayangan video tindakan apa sajakah yang 

harus siswa lakukan. 
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Elaborasi 

Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi, dalam kegiatan ini guru menayangkan 

video pembelajaran dengan materi sifat-sifat cahaya dan juga penjabarannya dari 

masing-masing sifat cahaya di depan kelas. Pada saat penayangan video, guru 

juga melakukan pembimbingan kepada siswa siswa dengan memberikan 

penjelasan kepada siswa maksud dari hal-hal yang ada dalam tayangan, sehingga 

siswa bisa lebih memahami. 

Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok guna melakukan diskusi kelompok. 

Pembagian kelompok dilakukan secara acak. Kemudian siswa duduk secara 

berkelompok dan guru membagikan lembar diskusi  kelompok untuk dikerjakan 

secara bersama-sama dalam kelompok. Pada saat siswa berdiskusi mengerjakan 

lembar diskusi, guru juga berkeliling untuk memantau dan membantu siswa jika 

menemui kesulitan dalam mengerjakan lembar diskusi kelompok. 

Setelah selesai mengerjakan lembar diskusi, kegiatan selanjutnya adalah 

presentasi dari masing-masing kelompok di depan kelas, presentasi dilakukan oleh 

salah satu perwakilan kelompok dengan membacakan hasil diskusinya dengan 

anggota kelompoknya masing-masing. 

Konfirmasi 

Pada kegiatan ini guru memberikan koreksi dari hasil diskusi siswa yang telah 

dipresentasikan. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa mengetahui hal-hal yang 

benar dan belum benar. Sehingga anak tidak memiliki pemikiran yang salah. 
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h. Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang baru mereka pelajari tadi, yaitu tentang sifat-sifat cahaya, 

dimana cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya 

dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Untuk kegiatan terakhir guru 

membagikan lembar evaluasi kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa tentang materi yang telah dipelajari. 

4.1.2.2.2 Pertemuan II 

Siklus I pertemuan II dilaksanakan pada: 

Hari/ tanggal : Jum’at, 15 Februari 2013 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Tempat : Laboratorium IPA SD Hj. Isriati Baiturrahman 

a. Pra Kegiatan 

Dalam pelaksanaan pra kegiatan, guru melakukan pembukaan pelajaran terlebih 

dahulu sebelum memulai pelajaran, yaitu dengan mengucap salam dan dijawab 

oleh seluruh siswa secara bersamaan. 

b. Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan awal, kegiatan yang dilakukan guru pertama kali adalah 

melakukan pengondisian kelas, hal ini dimaksudkan guna mempersiapkan siswa 

agar siap untuk menerima pelajaran. Hal yang dilakukan adalah dengan 

memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan peralatan belajar di 

meja. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan apersepsi kepada 

siswa, yaitu dengan mengingatkan siswa tentang materi yang lalu, “Siapa yang 
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masih ingat tentang sifat cahaya?”. Kemudian siswa menjawab secara bersamaan 

“Sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda 

bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan”. Setelah melakukan 

apersepsi, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan 

pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. 

c. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dibagi dalam tiga tahapan, yaitu eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi, penjabarannya adalah sebagai berikut: 

Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa diberikan sebuah gambaran awal tentang materi 

yang akan dipelajari, kemudian guru mengingatkan sedikit tentang materi yang 

lalu. selanjutnya guru menyampaikan peraturan selama pembelajaran, dimana 

pada saat penayangan melakukan percobaan, tindakan apa sajakan yang harus 

siswa lakukan. 

Elaborasi 

Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi, dalam kegiatan ini guru mengadakan 

kegiatan percobaan untuk siswa, guna membuktikan teori dari sifat-sifat cahaya 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sebelum melakukan kegiatan 

percobaan, terlebih dahulu guru membagi siswa menjadi 8 kelompok. Pembagian 

kelompok yang dilakukan sama dengan pembagian kelompok pada pertemuan 

sebelumnya. Kemudian siswa duduk secara berkelompok dan guru membagikan 

lembar kerja siswa untuk dilakukan percobaan oleh siswa secara bersama-sama 

dalam kelompok. Pada saat siswa melakukan percobaan, guru juga berkeliling 
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untuk memantau dan membantu siswa jika menemui kesulitan dalam melakukan 

percobaan. 

Setelah selesai melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya adalah presentasi dari 

masing-masing kelompok di depan kelas, presentasi dilakukan oleh salah satu 

perwakilan kelompok dengan membacakan hasil percobaanya dengan anggota 

kelompoknya masing-masing dan kelompok lain yang tidak sedang presentasi 

mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat. 

Konfirmasi 

Pada kegiatan ini guru memberikan koreksi dari hasil presentasi siswa yang telah 

di lakukan. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa mengetahui hal-hal yang benar 

dan belum benar. Sehingga anak tidak memiliki pemikiran yang salah. 

d. Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang baru mereka pelajari tadi, yaitu tentang sifat-sifat cahaya, 

dimana cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya 

dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Untuk kegiatan terakhir guru 

membagikan lembar evaluasi kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa tentang materi yang telah dipelajari. 

4.1.2.3 Hasil Observasi siklus I 

Hasil pengamatan yang di ambil dalam penelitian ini adalah keterampilan guru 

serta aktivitas siswa, adapun paparan dari hasil pengamatan tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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A. Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh observer pada saat proses 

pembelajaran dengan model Quantum tipe VAK dengan media audio visual, maka 

diperoleh hasil pengamatan keterampilan guru sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I 

No Keterampilan Guru Skor 

1.  Melaksanakan pra pembelajaran  2 

2.  Memberikan apersepsi  3 

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran  2 

4.  Mengajukan pertanyaan kepada siswa  2 

5.  Menayangkan media video di kelas  3 

6.  Memberikan penguatan kepada siswa  2 

7.  
Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media 

audio visual 

2 

8.  Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 3 

9.  Menutup pelajaran 3 

Jumlah 22 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 68,75% 

 

Hasil observasi dari keterampilam guru tersebut dapat diuraikan seperti dibawah 

ini: 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Pada keterampilan ini, guru memperoleh skor 2, dimana guru hanya mengecek 

kehadiran siswa. Hal yang dilakukan adalah dengan menanyakan siapa yang tidak 

masuk pada hari itu.  kegiatan yang tidak dilakukan oleh guru adalah menyiapkan 

ruang serta menyiapkan sumber belajar. hal itu terjadi karena guru tidak 

mempersiapkan ruang serta peralatan yang akan digunakan pada saat 

pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai.  
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2. Memberikan apersepsi 

Pada keterampilan ini guru memperleh skor 3, dimana guru melakukan apersepsi 

yang sesuai dengan materi tetapi tidak bertanya pada materi sebelumnya, hal ini 

terjadi karena pada saat itu materi yang dipelajari merupakan materi yang baru 

dipelajari, sehingga tidak ada hubungnnya dengan materi sebelumnya, oleh karena 

itu guru tidak bertanya materi sebelumnya. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Keterampilan ini dilakukan guru dengan kurang baik, sehingga guru hanya 

memperoleh skor 2, aspek yang dinilai dalam keterampilan ini adalah 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang jelas, serta menulis 

tujuan pembelajaran di papan tulis, guru memperoleh skor 2 karena hanya 

menyampaikan tujuan tetapi tidak jelas dan tidak ditulis di papan tulis. 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

Pada keterampilan ini guru juga melaksanakannya dengan kurang baik, karena 

hanya memperoleh skor 2, hal tersebut karena guru dalam mengajukan pertanyaan 

kepada siswa kurang jelas serta tidak memberikan waktu kepada siswa untuk 

berpikir sejenak. 

5. Menayangkan media video di depan kelas 

Keterampilan ini dilakukan guru dengan baik, dimana guru telah menayangkan 

media pembelajaran berupa video di depan kelas yang sesuai dengan materi, 

sehingga untuk keterampilan ini guru memperoleh skor 3. 
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6. Memberikan penguatan kepada siswa 

Memberikan penguatan dalam hal ini berupa penguatan serta rewad, pada 

keterampilan ini guru hanya memperoleh skor 2, dimana guru hanya memberikan 

penguatan berupa ucapan-ucapan “bagus”, “baik”, tanpa disertai pemberian 

reward kepada siswa. 

7. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual 

Pengelolaan kelas dalam hal ini adalah mengontrol semua aktivitas siswa pada 

saat pembelajaran, pada keterampilan ini guru hanya memperoleh skor 2, 

sehingga dapat dikategorikan cukup, hal ini terjadi karena guru hanya 

mengondisikan siswa tetapi guru masih berada di tempatnya, tidak berkeliling 

untuk mengondisikan secara personal. 

8. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

Pada keterampilan ini guru melakukannya dengan baik, sehingga guru 

memperoleh skor 3, hal yang guru lakukan adalah membagi kelompok siswa, serta 

menempatkan siswa pada tempat duduk yang telah ditentukan. 

9. Menutup pelajaran 

Keterampilan ini juga dilakukan guru dengan baik, karena guru sudah 

menyimpulkan pelajaran dan memberikan evaluasi dengan rubrik penilaian, 

sehingga hal ini memberikan skor 3 untuk guru dalam keterampilan menutup 

pelajaran. 

Berdasarkan tebel di atas, terlihat bahwa keterampilan guru dalam mengajar pada 

selama siklus I pertemuan I  memperoleh skor 22, sehingga keterampilan guru 
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dalam pelaksanaan pembelajaran selama siklus I pertemuan I dapat dikategorikan 

baik dengan persentase keberhasilan sebesar 68,75%. 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Selama Siklus I Pertemuan II 

No Keterampilan Guru Skor 

1.  Melaksanakan pra pembelajaran  3 

2.  Memberikan apersepsi 3 

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran  3 

4.  Mengajukan pertanyaan kepada siswa  3 

5.  Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan 3 

6.  Mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan 4 

7.  Memberikan penguatan kepada siswa  2 

8.  
Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio 

visual 

2 

9.  Membimbing siswa dalam kerja kelompok 2 

10.  Menutup pelajaran 3 

Jumlah 28 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 70% 

 

Hasil observasi dari keterampilam guru tersebut dapat diuraikan seperti dibawah 

ini: 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Pada keterampilan ini guru memperoleh skor 3, hal ini disebabkan karena guru 

telah mengecek kehadiran siswa dengan bertanya siapakah yang tidak masuk pada 

hari itu serta menyiapkan ruang yang akan dipakai dalam pelajaran pada saat itu, 

ruangan yang dipakai adalah di ruang laboratorium IPA. 

2. Memberikan apersepsi 

Sama seperti pertemuan yang I, guru hanya memperoleh skor 3 karena guru hanya 

melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi tetapi guru lupa untuk 

menanyakan materi yang kemarin. 
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3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada keterampilan ini guru memperoleh skor 3, dimana guru telah dapat 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang jelas, tetapi masih belum 

ditulis di papan tulis. 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

Pada keterampilan ini guru juga memperoleh skor 3, dimana guru telah dapat 

mengajukan pertanyaan yang jelas kepada siswa, tetapi masih belum ditulis di 

papan tulis. 

5. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan 

Pada saat akan melakukan kegiatan percobaan guru telah memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan percobaan kepada siswa dengan jelas, akan tetapai guru 

belum membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan percobaan, sehingga 

guru memperoleh skor 3. 

6. Mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan 

Pada saat kegiatan percobaan guru memperoleh skor 4, dimana guru telah 

melakukan semua aspek penilaian pada keterampilan ini, yaitu guru telah 

mengadakan percobaan, menjelaskan kepada siswa langkah-langkah dalam 

percobaan dan mendampingi siswa selama kegiatan percobaan. 

7. Memberikan penguatan kepada siswa 

Sama seperti pertemuan I, guru hanya memberikan penguatan, sehingga guru 

hanya memperoleh skor 2. 
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8. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual 

Keterampilan ini juga sama dengan pertemuan I, dimana guru hanya memperoleh 

skor 2, karena pada saat mengkondisikan siswa, guru hanya diam di tempatnya 

tanpa berkeliling. 

9. Membimbing siswa dalam kerja kelompok 

Pada keterampilan ini guru hanya memperoleh skor 2, hal itu disebabkan karena 

guru hanya membagi kelompok saja tanpa memngatur tempat duduk siswa, 

kelompok yang digunakan pada pertemuan ini sama dengan kelompok pada 

pertemuan I. 

10. Menutup pelajaran 

Sama dengan pertemuan I, pada keterampilan ini guru juga memperoleh skor 3, 

dimana guru sudah menyimpulkan pelajaran dan memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian. 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keterampilan guru dalam mengajar 

memperoleh skor 28, sehingga keterampilan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran selama siklus I pertemuan II dapat dikategorikan baik, dengan 

persentase keberhasilan sebesar 70%. 

B. Aktivitas Siswa  

Hasil Pengamatan aktivitas siswa selama siklus I pertemuan I, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Selama Siklus I Pertemuan I 

No Aspek yang dinilai 
Hasil yang dicapai 

Jmlh 
Rata-

rata  1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar 4 13 11 9 99 2,6 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan guru 3 26 8 4 79 2,1 

3. Memperhatikan media, penjelasan guru 7 11 15 4 90 2,4 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 0 16 19 2 97 2,6 

5. Memberikan pendapat 16 2 18 1 78 2,1 

6. Menyimpulkan hasil pembelajaran 23 0 14 0 65 1,7 

Jumlah skor  509 13,5 

Kategori  Cukup  

Persentase Keberhasilan 56,25% 

 

Observasi dari aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I menilai 6 indikator 

aktivitas siswa, keenam indikator tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini: 

1. Kesiapan dalam belajar 

Pada indikator ini terdapat empat deskriptor penilaian siswa yang digunakan 

untuk mengamati aktivtas siswa, deskriptor tersebut juga digunakan untuk 

menentukan skor yang diperoleh siswa, penjabarannya adalah: skor (1) siswa 

belum berada di tempat duduknya dan tidak membawa peralatan belajar yang 

lengkap, (2) siswa belum berada di tempat duduknya tetapi sudah membawa 

peralatan belajar yang lengkap, (3)  siswa sudah berada di tempat duduknya tetapi 

tidak membawa peralatan belajar yang lengkap, (4) siswa sudah berada di tempat 

duduknya dan membawa perlengkapan belajar yang lengkap. Berdasarkan hasil 

observasi selama pembelajaran pada siklus I pertemuan I didapatkan hasil 

observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 4 anak (10,8%), skor 2 ada 13 

anak (35,1%), skor 3 ada 11 anak (27%), skor 4 diperoleh oleh 9 anak (24,3%). 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru 
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Pada indikator ini juga terdapat empat deskriptor penilaian siswa yang diamati (1) 

tidak menjawab dan tidak memperhatikan guru, (2) tidak menjawab  pertanyaan, 

tetapi memperhatikan guru, (3) menjawab pertanyaan satu kali dan 

memperhatikan guru, (4) menjawab pertanyaan lebih dari satu kali dan 

memperhatikan guru. Siswa yang memperoleh skor 1 ada 3 anak (8,1%), skor 2 

ada 26 anak (70,3%), skor 3 ada 8 anak (21,6%), sementara untuk skor 4 tidak 

dapat dicapai oleh satupun siswa. 

3. Memperhatikan media serta penjelasan guru 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) bermain sendiri, tidak 

memperhatikan media,  dan tidak mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang 

akan digunakan, (2) memperhatikan media, tetapi sambil bermain dan tidak 

mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan, (3) 

memperhatikan media dengan tenang, tetapi tidak mencatat tujuan dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan, (4) memperhatikan media dengan tenang dan 

mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dari hasil 

observasi  siswa yang memperoleh skor 1 ada 7 anak (18,9%), skor 2 ada 11 anak 

(29,7%), skor 3 ada 15 anak (40,5%), dan skor 4 diperoleh oleh 4 anak (10,8%) 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak berkelompok, berdiskusi, 

dan bermain sendiri, (2) berkelompok, tetapi bermain sendiri dan tidak 

berpendapat dalam diskusi, (3) berkelompok, tenang, tetapi tidak ikut berpendapat 

dalam diskusi, (4) berkelompok, ikut berpendapat dalam diskusi. Dari hasil 



107 
 

 
 

observasi, siswa yang memperoleh skor 2 ada 16 anak (43,2%), skor 3 ada 19 

anak (51,3%), dan skor 4 diperoleh oleh 2 anak (5,4%). 

5. Memberikan pendapat 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak memberikan pendapat, (2) 

memberikan pendapat tetapi tidak menggunakan bahasa yang sopan, (3) 

memberikan pendapat menggunakan bahasa yang sopan tetapi tidak memberikan 

tanggapan terhadap pendapat teman, (4) memberikan pendapat menggunakan 

bahasa yang sopan dan memberikan tanggapan terhadap pendapat teman. Dari 

hasil observasi  siswa yang memperoleh skor 1 ada 16 anak (43,2%), skor 2 ada 2 

anak (5,4%), skor 3 ada 18 anak (48,6%), dan skor 4 diperoleh oleh 1 anak 

(2,7%). 

6. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak menyimpulkan materi dan 

melakukan refleksi, (2) tidak menyimpulkan materi, tetapi melakukan refleksi, (3) 

menyimpulkan materi, tetapi tidak melakukan refleksi, (4) menyimpulkan materi 

dan melakukan refleksi. Dari hasil observasi  siswa yang memperoleh skor 1 ada 

23 anak (62,1%), dan skor 3 ada 14 anak (37,8%). Hal ini terjadi karena pada saat 

pembelajaran guru tidak melakukan refleksi sehingga berdampak pada aktivitas 

siswa yang kurang. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan I hanya mencapai skor rata-rata 13,5, sehingga aktivitas siswa pada 

siklus ini hanya mencapai kategori cukup. Dengan persentase ketuntasan sebesar 

56,25%. 
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Untuk Hasil Observasi dari aktivitas siswa pada siklus I pertemuan II dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Selama Siklus I Pertemuan II 

No Aspek yang dinilai 
Hasil yang dicapai 

Jmlh 
Rata

-rata  1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar 4 12 12 9 100 2,7 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan guru 4 18 15 0 85 2,3 

3. Memperhatikan media, penjelasan guru 3 10 18 6 101 2,7 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 1 8 20 8 109 2,9 

5. Melakukan kegiatan percobaan 3 0 0 34 139 3,6 

6. Membuat laporan hasil percobaan 3 0 16 18 123 3,3 

7. Memberikan pendapat 17  17 3 80 2,2 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran 6 0 31 0 99 2,7 

Jumlah skor  839 22,4 

Kategori  Baik 

Persentase Keberhasilan 70% 

 

Observasi dari aktivitas siswa pada siklus I pertemuan II menilai 8 indikator 

aktivitas siswa, kedelapan indikator tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini: 

1. Kesiapan dalam belajar 

Pada indikator ini sama seperti pada indikator pertemuan I, dimana terdapat empat 

deskriptor penilaian siswa yang digunakan untuk mengamati aktivtas siswa, 

deskriptor tersebut juga digunakan untuk menentukan skor yang diperoleh siswa, 

penjabarannya adalah: skor (1) siswa belum berada di tempat duduknya dan tidak 

membawa peralatan belajar yang lengkap, (2) siswa belum berada di tempat 

duduknya tetapi sudah membawa peralatan belajar yang lengkap, (3) siswa sudah 

berada di tempat duduknya tetapi tidak membawa peralatan belajar yang lengkap, 

(4) siswa sudah berada di tempat duduknya dan membawa perlengkapan belajar 

yang lengkap. Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada siklus I 
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pertemuan II didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 

4 anak (10,8%), skor 2 ada 12 anak (32,4%), skor 3 ada 12 anak (32,4%), skor 4 

diperoleh oleh 9 anak (24,3%). 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak menjawab dan tidak 

memperhatikan guru, (2) tidak menjawab  pertanyaan, tetapi memperhatikan guru, 

(3) menjawab pertanyaan satu kali dan memperhatikan guru, (4) menjawab 

pertanyaan lebih dari satu kali dan memperhatikan guru. Berdasarkan hasil 

observasi selama pembelajaran pada siklus I pertemuan II didapatkan hasil 

observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 4 anak (10,8%), skor 2 ada 18 

anak (48,6%), dan skor 3 ada 15 anak (40,5%). 

3. Memperhatikan media serta penjelasan guru 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) bermain sendiri, tidak 

memperhatikan penjelasan,  dan tidak mencatat tujuan dan metode pembelajaran 

yang akan digunakan , (2) memperhatikan penjelasan tetapi sambil bermain dan 

tidak mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan, (3) 

memperhatikan penjelasan dengan tenang, tetapi tidak mencatat tujuan dan 

metode pembelajaran yang akan digunakan, (4) memperhatikan penjelasan dengan 

tenang dan mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada siklus I pertemuan II 

didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 3 anak 

(8,1%), skor 2 ada 10 anak (27%), skor 3 ada 18 anak (48,6%), skor 4 diperoleh 

oleh 6 anak (16,2%). 
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4. Melakukan diskusi dengan kelompok 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak berkelompok, berdiskusi, 

dan bermain sendiri, (2) berkelompok, tetapi bermain sendiri dan tidak 

berpendapat dalam diskusi, (3) berkelompok, tenang, tetapi tidak ikut berpendapat 

dalam diskusi, (4) berkelompok, ikut berpendapat dalam diskusi. Berdasarkan 

hasil observasi selama pembelajaran pada siklus I pertemuan II didapatkan hasil 

observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 1 anak (2,7%), skor 2 ada 8 

anak (21,6%), skor 3 ada 20 anak (54%), skor 4 diperoleh oleh 8 anak (21,6%). 

5. Melakukan kegiatan percobaan 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak melakukan percobaan, (2) 

melakukan percobaan tetapi tidak menyiapkan peralatan dengan benar, (3) 

melakukan percobaan dan menyiapkan peralatan dengan benar, (4) melakukan 

percobaan, menyiapkan peralatan dengan benar dan mengikuti langkah-langkah 

kegiatan dengan benar. Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada 

siklus I pertemuan II didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh 

skor 1 ada 3 anak (8,1%), skor 4 diperoleh oleh 34 anak (91,9%). Pada indikator 

ini hampir semua anak melakukan percobaan, menyiapkan peralatan, serta 

mengikuti langkah-langkah kegiatan, hanya ada 3 anak saja yang tidak melakukan 

percobaan dan hanya bermain sendiri. 

6. Membuat laporan hasil percobaan 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) bermain sendiri, tidak 

menyimak dan membuat laporan hasil percobaan, (2) tenang, tetapi tidak 

menyimak dan membuat laporan hasil percobaan, (3) tenang dan menyimak, 
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tetapi tidak membuat laporan hasil percobaan, (4) tenang, menyimak dan 

membuat laporan hasil percobaan. Berdasarkan hasil observasi selama 

pembelajaran pada siklus I pertemuan II didapatkan hasil observasi untuk siswa 

yang memperoleh skor 1 ada 3 anak (8,1%), skor 3 ada 16 anak (43,2%), skor 4 

diperoleh oleh 18 anak (48,6%). 

7. Memberikan pendapat 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak memberikan pendapat, (2) 

memberikan pendapat tetapi tidak menggunakan bahasa yang sopan, (3) 

memberikan pendapat menggunakan bahasa yang sopan tetapi tidak memberikan 

tanggapan terhadap pendapat teman, (4) memberikan pendapat menggunakan 

bahasa yang sopan dan memberikan tanggapan terhadap pendapat teman. 

Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada siklus I pertemuan II 

didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 17 anak 

(45,9%), skor 3 ada 17 anak (45,9%), skor 4 diperoleh oleh 3 anak (8,1%). 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak menyimpulkan materi dan 

melakukan refleksi, (2) tidak menyimpulkan materi, tetapi melakukan refleksi, (3) 

menyimpulkan materi, tetapi tidak melakukan refleksi, (4) menyimpulkan materi 

dan melakukan refleksi. Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada 

siklus I pertemuan II didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh 

skor 1 ada 6 anak (16,2%), dan skor 3 ada 31 anak (83,7%). Sama dengan 

pertemuan I deskriptor yang tampak hanya pada skor 1 dan 3, ini terjadi karena 

pada saat pembelajaran guru tidak melakukan refleksi. 
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Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan II sudah mengalami peningkatan, mencapai rata-rata 22,4 sehingga 

sudah dalam kategori baik, dengan persentase keberhasilan sebesar 70%.  

C. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa kelas V.C SD Hj. Isriati Baitrrahman dalam pelajaran IPA 

melalui model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

ditunjukkan dengan tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Aspek 
Pencapaian 

Pert. I Pert. II 

1. Rata-rata 80 80 

2. Nilai tertinggi 100 100 

3. Nilai terendah 60 60 

4. Siswa yang tuntas 24 28 

5. Siswa yang tidak tuntas 13 9 

6. Persentase ketuntasan 65% 76% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada siklus pertemuan I nilai rata-

ratanya adalah 80 dengan ketuntasan klasikal sebesar 65%, kemudian pada siklus 

I pertemuan II terjadi peningkatan, dengan rata-rata yang masih sama yaitu 80, 

tetapi dengan ketuntasan belajar yang  meningkat sebesar 11%, menjadi 76% . 
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Diagram 4.1 Persentase Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

4.1.2.4 Rekapitulasi Pelaksanaan Siklus I 

Adapun hasil rekapitulasi data dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar pada pelaksanaan siklus I dapat ditunjukkan dengan data sebagai berikut: 

4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil rekapitulasi keterampilan guru pada pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

pada siklus I adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Keterampilan Guru pada Siklus I 

No Indikator 

Skor  

Pert. I Pert. II 
Rata-

rata 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 2 3 2,5 

2. Memberikan apersepsi 3 3 3 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 2 3 2,5 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 2 3 2,5 

5. Menayangkan media video di kelas 3 - 3 

6. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan - 3 3 

7. Mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan - 4 4 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 2 2 2 

9. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK 

dengan media audio visual 
2 2 2 

10. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 3 2 2,5 

11. Menutup pelajaran 3 3 3 

Jumlah skor  22 28 30 

Kategori  Baik Baik Baik 

Persentase keberhasilan 68,75% 70% 68% 

 

Data di atas, dapat pula digambarkan kedalam sebuah diagram batang yang 

menggambarkan rata-rata pencapaian indikator keterampilan guru pada siklus I. 

 
Diagram 4.2 Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus I 
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Dari hasil rekapitulasi keterampilan guru di atas, didapatkan bahwa keterampilan 

guru pada siklus I memperoleh skor sebesar 30, sehingga memperoleh kategori 

baik, dengan persentase keberhasilan 68%. 

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil rekapitulasi aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran di pertemuan I 

dan II dengan menerapkan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

No Indikator 

Skor Rata-rata 

Pert. I Pert. II 
Rata-

rata  

1. Kesiapan dalam belajar 2,6 2,7 2,7 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru 2,1 2,3 2,2 

3. Memperhatikan media serta penjelasan guru 2,4 2,7 2,6 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 2,6 2,9 2,8 

5. Melakukan kegiatan percobaan - 3,6 3,6 

6. Membuat laporan hasil percobaan - 3,3 3,3 

7. Memberikan pendapat 2,1 2,2 2,2 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran 1,7 2,7  2,2 

Jumlah skor  13,5 22,4 21,6 

Kategori  Cukup Baik Baik 

Persentase Keberhasilan 56,25% 70% 67,5% 

 

Data di atas, dapat pula digambarkan kedalam sebuah diagram batang yang 

menggambarkan rata-rata pencapaian indikator aktivitas siswa pada siklus I. 
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Diagram 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

Dari hasil rekapitulasi aktivitas siswa di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh skor sebesar 21,6, sehingga memperoleh kategori 

baik, dengan persentase keberhasilan 67,5%. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar 

Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa pada pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Aspek 
Pencapaian Siklus I Rata-rata 

Siklus I Pert I Pert. II 

1. Rata-rata 80 80 80 

2. Nilai tertinggi 100 100 100 

3. Nilai terendah 60 60 60 

4. Siswa yang tuntas 24 26 27 

5. Siswa yang tidak tuntas 13 11 10 

6. Persentase ketuntasan klasikal 64,86% 70,27% 72,9% 
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Data mengenai ketuntasan dan ketidaktuntasan hasil belajar siswa pada siklus I di 

atas, dapat juga digambarkan ke dalam diagram dibawah ini: 

 
Diagram 4.4 Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada siklus I yang tebagi dalam dua 

pertemuan siswa mendapat nilai rata-rata pada siklus I sebesar 80, dengan 

persentase ketuntasan sebesar 72,9%.  

Tabel 4.9 

Perbandingan Hasil Belajar siswa Pra Siklus dengan Siklus I 

No. Aspek 
Pencapaian Siklus I 

Pra Siklus Siklus I 

1. Rata-rata 71,35 80 

2. Nilai tertinggi 90 100 

3. Nilai terendah 35 60 

4. Siswa yang tuntas 15 27 

5. Siswa yang tidak tuntas 22 10 

6. 
Persentase ketuntasan 

klasikal 
40,5 72,9% 

 

Dari perbandingan di atas, terlihat adanya peningkatan pada hasil belajar siswa, 

dimana sebelum diadakannya perbaikan dengan menerapkan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual atau pra siklus rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 71,35 dengan ketuntasan klasikal sebesar 40,5%. Kemudian 

setelah dilakukannya perbaikan pada siklus I terjadi peningkatan dengan 
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memperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal sebesar 

72,9%. Data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram berikut: 

 
Diagram 4.5 Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa di atas dapat dilihat bahwa keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 30 dengan kriteria baik, dan persentase keberhasilannya sebesar 

68%. Pada aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 21,6 dengan kriteria baik, 

dan persentase keberhasilannya sebesar 67,5%. Kemudian untuk hasil belajar 

siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 80 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 72,9%. Dari hasil pencapaian tersebut, sudah menunjukkan 

bahwa pada keterampilan guru, serta aktivitas siswa sudah dapat mencapai 

indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu mencapai kategori baik, sementara 

untuk hasil belajar siswa masih belum mencapai indikator keberhasilan yang di 

rencanakan sebelumnya, yaitu ketuntasan klasikal sebesar 80%. Untuk itu perlu 

adanya perbaikan pada siklus berikutnya. 
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4.1.2.5 Refleksi siklus I 

Setelah pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, peneliti berdiskusi dengan 

kolaborator untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan pada pelaksanaan 

pembelajaran siklus I, adapun hal-hal tersebut adalah mengkaji hasil observasi dan 

pelaksanaan pembelajaran yang telah terjadi dalam siklus I, menganalisis hasil 

evaluasi dalam proses dan produk, merumuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi 

selama siklus I, merencanakan tindak lanjut atas kesalahan-kesalahan yang terjadi 

dalam siklus I. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut: 

4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

1. Guru sudah menggunakan media pembelajaran yang membantu siswa dalam 

memahami materi sifat-sifat cahaya 

2. Guru belum bisa mengkondisikan kelas secara maksimal saat praktikum dan 

diskusi. 

3. Pengelolaan waktu guru yang kurang efektif pada saat pembelajaran 

4. Perhatian dan bimbingan guru masih kurang merata, sehingga masih ada 

siswa yang menunggu bimbingan dari guru serta bermain sendiri 

5. Guru kurang memanfaatkan papan tulis, sehingga siswa agak bingung dengan 

penjelasan serta tanyangan video yang hanya sekilas 

6. Guru kurang maksimal dalam membimbing siswa selama praktikum, 

sehingga masih ada beberapa kelompok yang bingung dengan cara 

melakukan percobaannya. 
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4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

1. Siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga meningkatkan minat, 

aktivitas dan keberanian siswa dalam pembelajaran IPA 

2. Siswa kurang bekerjasama dalam kelompok 

3. Siswa kurang lancar dalam mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja 

kelompoknya 

4. Ada beberapa siswa yang tidak mau mengikuti praktikum, dan hanya bermain 

sendiri dengan peralatan laboratorium lain, diluar peralatan percobaan yang 

sedang digunakan 

5. Beberapa siswa masih ada yang kebingungan dalam mengambil kesimpulan 

dari materi yang ditayangkan di video. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar 

1. Adanya kenaikan rata-rata kelas yaitu sebelum perbaikan sebesar 71,35,  

meningkat menjadi 80, sehingga telah dapat mencapai KKM sebesar 75 

2. Hasil belajar siswa belum dapat mencapai ketuntasan klasikal sebesar 80%. 

4.1.2.6 Perbaikan 

Setelah mengetahui kekurangan-kekurangan yang timbul pada siklus I, maka 

peneliti bersama tim kolaborator merencanakan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan tersebut sehingga dalam penerapan model pembelajaran Quatum tipe 

VAK dengan media audio visual dapat mencapai hasil yang maksimal. Adapun 

perbaikan-perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 
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4.1.2.5.1 Keterampilan Guru 

1. Memberikan peraturan yang lebih jelas kepada pada saat pelaksanaan 

praktikum sehingga kegiatan siswa dapat lebih terarah. 

2. Membuat manajeman waktu yang lebih baik 

3. Membagi perhatian siswa dengan lebih sering untuk berkeliling memantau 

siswa 

4. Manuliskan beberapa kata kunci yang dapat membantu siswa dalam 

mengingat pelajaran di papan tulis 

5. Membimbing dan memotivasi siswa secara maksimal dalam pembelajaran 

agar siswa dapat melakukan semua kegiatan dengan tertib dan sesuai 

peraturan. 

4.1.2.5.2 Aktivitas Siswa 

1. Guru membimbing siswa agar dapat bekerjasama dengan kelompoknya 

2. Guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi dengan 

kelompoknya 

3. Memberikan bimbingan perorangan, sehingga siswa yang over activity dapat 

mengikuti pembelajaran dengan tertib dan sesuai dengan peraturan 

4. Memberikan peta konsep kepada masing-masing kelompok, sehingga siswa 

tidak kebingungan dalam mencerna informasi yang diberikan oleh guru 

melalui penayangan video. 
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4.1.2.5.3 Hasil Belajar 

1. Meningkatkan ketuntasan klasikal yang diperoleh kelas V.C Sd Hj. Isriati 

Baiturrahman dengan memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang 

slow learner 

2. Memberikan motivasi untuk lebih belajar giat kepada masing-masing 

individu. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan selama 2 x 35 menit, dan dilakukan dalam dua pertemuan 

dengan menggunakan model pembelajaran Quatum tipe VAK dengan media 

audio visual. Adapun hasil penelitiannya dijabarkan sebagai berikut : 

4.1.3.1 Perencanaan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, maka pada siklus II ini bertujuan untuk 

memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus I. adapun hal-hal yang 

dilakukan dalam perencanaan adalah: (1) menyusun perbaikan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi penguraian cahaya dan 

pemantulan cahaya, (2) menyiapkan lembar kerja siswa, (3) membuat alat 

evaluasi yang lebih lengkap, (4) menyiapkan lembar observasi, (5) menyiapkan 

peta konsep materi ajar.  

4.1.3.2 Pelaksanaan Siklus II 

Dalam pelaksanaannya, siklus II ini juga sama dengan siklus I, yaitu terdiri dari 

dua pertemuan, dimana tiap pertemuan dilaksanakan selama 2 x 35 menit. Adapun 

yang membekan siklus II dengan siklus I adalah dengan menambahkan peta 

konsep kepada masing-masing kelompok dalam pembelajaran, guna 
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memperjelas materi yang tengah dipelajari.  Adapun langkah-langkah 

kegiatannya adalah sebagai berikut: 

4.1.3.2.1 Pertemuan I 

Siklus II pertemuan I dilaksanakan pada: 

Hari/ tanggal : Senin, 18 Februari 2013 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Tempat : Ruang kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman 

a. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

Dalam pelaksanaan pra kegiatan, guru melakukan pembukaan pelajaran terlebih 

dahulu sebelum memulai pelajaran, yaitu dengan mengucap salam dan dijawab 

oleh seluruh siswa secara bersamaan. 

b. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Dalam kegiatan awal, kegiatan yang dilakukan guru pertama kali adalah 

melakukan pengondisian kelas, hal ini dimaksudkan guna mempersiapkan siswa 

agar siap untuk menerima pelajaran. Hal yang dilakukan adalah dengan 

memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan peralatan belajar di 

meja. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan apersepsi kepada 

siswa, yaitu dengan bertanya kepada siswa, “Siapa yang pernah melihat pelangi?”. 

Kemudian siswa menjawab secara bersamaan pertanyaan dari guru tersebut. 

Setelah melakukan apersepsi, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai 

siswa serta tujuan pembelajaran tentang pemantulan cahaya dan penguraian 

cahaya. 
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c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Kegiatan inti dibagi dalam tiga tahapan, yaitu eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi, penjabarannya adalah sebagai berikut: 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa di berikan sebuah gambaran awal tentang materi 

yang akan dipelajari, dengan cara memberikan peta konsep serta menjelaskan 

tentang materi yang dipelajari kepada siswa, yaitu tentang penguraian cahaya serta 

pemantulan cahaya. Selanjutnya guru menyampaikan peraturan selama 

pembelajaran, dimana pada saat penayangan video tindakan apa sajakah yang 

harus siswa lakukan. 

Elaborasi 

Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi, dalam kegiatan ini guru menayangkan 

video pembelajaran dengan materi pemantulan cahaya dan penguraian cahaya. 

Pada saat penayangan video, guru juga melakukan pembimbingan kepada siswa 

siswa dengan memberikan penjelasan kepada siswa maksud dari hal-hal yang ada 

dalam tanyangan, sehingga siswa bisa lebih memahami. 

Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok guna melakukan diskusi kelompok. 

Pembagian kelompok dilakukan secara acak. Kemudian siswa duduk secara 

berkelompok dan guru membagikan lembar diskusi  kelompok untuk dikerjakan 

secara bersama-sama dalam kelompok. Secara bersamaan guru juga membagikan 

peta konsep kepada masing-masing kelompok, dan menjelaskan kepada masing-

masing kelompok maksud dari peta konsep tersebut. Pada saat siswa berdiskusi 

mengerjakan lembar diskusi, guru juga berkeliling untuk memantau dan 
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membantu siswa jika menemui kesulitan dalam mengerjakan diskusi kelompok. 

Setelah selesai mengerjakan lembar diskusi, kegiatan selanjutnya adalah 

presentasi dari masing-masing kelompok di depan kelas, presentasi dilakukan oleh 

salah satu perwakilan kelompok dengan membacakan hasil diskusinya dengan 

anggota kelompoknya masing-masing. 

Konfirmasi 

Pada kegiatan ini guru memberikan koreksi dari hasil diskusi siswa yang telah 

dipresentasikan. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa mengetahui hal-hal yang 

benar dan belum benar. Sehingga anak tidak memiliki pemikiran yang salah. 

d. Kegiatan Penutup (± 15 menit) 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang baru mereka pelajari tadi, yaitu tentang pemantulan cahaya 

dan penguraian cahaya. Untuk kegiatan terakhir guru membagikan lembar 

evaluasi kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 

4.1.3.2.2 Pertemuan II 

Siklus II pertemuan II dilaksanakan pada: 

Hari/ tanggal : Jum’at, 22 Februari 2013 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Tempat : Ruang kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman 

a. Pra Kegiatan (± 5 menit) 
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Dalam pelaksanaan pra kegiatan, guru melakukan pembukaan pelajaran terlebih 

dahulu sebelum memulai pelajaran, yaitu dengan mengucap salam dan dijawab 

oleh seluruh siswa secara bersamaan. 

b. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Dalam kegiatan awal, kegiatan yang dilakukan guru pertama kali adalah 

melakukan pengondisian kelas, hal ini dimaksudkan guna mempersiapkan siswa 

agar siap untuk menerima pelajaran. Hal yang dilakukan adalah dengan 

memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan peralatan belajar di 

meja. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan apersepsi kepada 

siswa, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, “Siapa yang ingin 

membuat warna pelangi?”. Kemudian siswa menjawab secara bersamaan. Setelah 

melakukan apersepsi, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta 

tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Kegiatan inti dibagi dalam tiga tahapan, yaitu eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi, penjabarannya adalah sebagai berikut: 

Ekplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa diberikan sebuah gambaran tentang materi yang 

akan dipelajari, mengulas materi yang telah di pelajari kemarin, yaitu tentang 

pemantulan cahaya dan penguraian cahaya. Selanjutnya guru menyampaikan 

peraturan selama pembelajaran, dimana pada saat penayangan melakukan 

percobaan, tindakan apa sajakan yang harus siswa lakukan. 

Elaborasi 
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Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi, dalam kegiatan ini guru mengadakan 

kegiatan percobaan untuk siswa, guna membuktikan teori dari pemantulan cahaya 

dan penguraian cahaya yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sebelum 

melakukan kegiatan percobaan, terlebih dahulu guru membagi siswa menjadi 8 

kelompok. Pembagian kelompok yang dilakukan sama dengan kelompok pada 

pertemuan sebelumnya. Kemudian siswa duduk secara berkelompok dan guru 

membagikan lembar kerja siswa untuk dilakukan percobaan tentang pemantulan 

cahaya dan penguraian cahaya oleh siswa secara bersama-sama dalam kelompok, 

guru juga membagikan peta konsep kepada masing-masing kelompok untuk 

diamati oleh siswa. Dalam pelaksanaan percobaan guru berkeliling untuk 

memantau dan membantu siswa jika menemui kesulitan dalam melakukan 

percobaan. 

Setelah selesai melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya adalah presentasi dari 

masing-masing kelompok di depan kelas, presentasi dilakukan oleh salah satu 

perwakilan kelompok dengan membacakan hasil percobaanya dengan anggota 

kelompoknya masing-masing dan kelompok lain yang tidak sedang presentasi 

mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat. 

Konfirmasi 

Pada kegiatan ini guru memberikan koreksi dari hasil presentasi siswa yang telah 

dilakukan. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa mengetahui hal-hal yang benar 

dan belum benar. Sehingga anak tidak memiliki pemikiran yang salah. 

d. Kegiatan Penutup (± 15 menit) 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 
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pembelajaran yang baru mereka pelajari tadi, yaitu tentang tentang pemantulan 

cahaya dan penguraian cahaya. Untuk kegiatan terakhir guru membagikan lembar 

evaluasi kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 

4.1.3.3 Hasil Observasi Siklus II 

4.1.3.3.1 Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh observer pada saat proses 

pembelajaran dengan model Quantum tipe VAK dengan media audio visual, maka 

diperoleh hasil pengamatan keterampilan guru sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I 

No Keterampilan Guru Skor 

1.  Melaksanakan pra pembelajaran  2 

2.  Memberikan apersepsi 3 

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran  3 

4.  Mengajukan pertanyaan kepada siswa  3 

5.  Menayangkan media video di kelas  3 

6.  Memberikan penguatan kepada siswa  2 

7.  
Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media 

audio visual 

3 

8.  Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 4 

9.  Menutup pelajaran 3 

Jumlah 26 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 81,25% 

 

Hasil observasi dari keterampilam guru pada siklus II pertemuan I dapat diuraikan 

seperti di bawah ini: 
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1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Sama dengan kasus yang terjadi pada siklus I pertemuan I, guru memperoleh skor 

2, dimana guru hanya mengecek kehadiran siswa. Hal yang dilakukan adalah 

dengan menanyakan siapa yang tidak masuk pada hari itu.  kegiatan yang tidak 

dilakukan oleh guru adalah menyiapkan ruang serta menyiapkan sumber belajar. 

hal itu terjadi karena ruangan dan sumber belajar yang digunakan adalah ruang 

kelas dan buku-buku yang biasa digunakan sebelumnya, sehingga tidak perlu 

untuk disiapkan kembali. 

2. Memberikan apersepsi 

Pada keterampilan ini guru memperleh skor 3, dimana guru juga melakukan 

apersepsi yang sesuai dengan materi tetapi tidak bertanya pada materi 

sebelumnya. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada keterampilan ini guru memperoleh skor 3, dimana guru sudah 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas kepada siswa, tetapi masih 

belum ditulis di papan tulis. 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

Pada keterampilan ini guru jaga memperoleh skor 3,  yang artinya guru sudah 

mengajukan pertanyaan yang kepada siswa, tetapi waktu yang diberikan kepada 

siswa untuk berpikir terlalu cepat, sehingga tidak semua siswa bisa menjawab 

pertanyaan tersebut. 
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5. Menayangkan media video di depan kelas 

Keterampilan ini dilakukan guru dengan baik, dimana guru telah menayangkan 

media pembelajaran berupa video di depan kelas yang sesuai dengan materi, 

sehingga untuk keterampilan ini guru memperoleh skor 3. 

6. Memberikan penguatan kepada siswa 

Sama dengan siklus I guru hanya memberikan penguatan dalam bentuk kata-kata 

motivasi saja, tanpa disertai pemberian reward kepada siswa. Sehingga pada 

keterampilan ini guru hanya memperoleh skor 2. 

7. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual 

Pada pertemuan ini guru sudah sedikit meningkat dalam pengelolaan kelas, 

dimana guru sudah mau berkeliling untuk memantau siswa selama mengikuti 

pelajaran. Sehingga pada pertemuan ini guru memperoleh skor 3. 

8. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

Pada keterampilan ini guru memperoleh skor 4, dimana guru sudah dapat 

melakukan semua deskriptor dengan baik, yaitu membagi kelompok dan mengatur 

tempat duduk serta berkeliling membimbing kerja siswa. 

9. Menutup pelajaran 

Keterampilan ini juga dilakukan guru dengan baik, karena guru sudah 

menyimpulkan pelajaran dan memberikan evaluasi dengan rubrik penilaian, 

sehingga hal ini memberikan skor 3 untuk guru dalam keterampilan menutup 

pelajaran. 
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Berdasarkan tebel di atas, terlihat bahwa keterampilan guru dalam mengajar 

memperoleh skor 26, sehingga tergolong dalam kategori baik, dengan persentase 

keberhasilan sebesar 81,25%. 

Tabel 4.11 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Selama Siklus II Pertemuan II 

No Keterampilan Guru Skor 

1.  Melaksanakan pra pembelajaran  2 

2.  Memberikan apersepsi 3 

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran  3 

4.  Mengajukan pertanyaan kepada siswa  3 

5.  Mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan 4 

6.  Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan 4 

7.  Memberikan penguatan kepada siswa  2 

8.  
Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media 

audio visual 

3 

9.  Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 4 

10.  Menutup pelajaran 3 

Jumlah 31 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 77,5% 

 

Hasil observasi dari keterampilam guru pada siklus II pertemuan II dapat 

diuraikan seperti dibawah ini: 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Sama dengan kasus yang terjadi pada pertemuan I sebelumnya, guru memperoleh 

skor 2, dimana guru hanya mengecek kehadiran siswa. Hal yang dilakukan adalah 

dengan menanyakan siapa yang tidak masuk pada hari itu.  kegiatan yang tidak 

dilakukan oleh guru adalah menyiapkan ruang serta menyiapkan sumber belajar. 

hal itu terjadi karena ruangan dan sumber belajar yang digunakan adalah ruang 

kelas dan buku-buku yang biasa digunakan sebelumnya, sehingga tidak perlu 

untuk disiapkan kembali. 
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2. Memberikan apersepsi 

Pencapaian yang sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, guru hanya 

memperoleh skor 3 karena guru hanya melakukan apersepsi yang sesuai dengan 

materi tetapi guru lupa untuk menanyakan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada keterampilan ini guru memperoleh skor 3, dimana guru telah dapat 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang jelas, tetapi masih belum 

bisa memanfaatkan papan tulis yang ada di depan. 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

Masih sama dengan pertemuan sebelumnya guru tidak memberikan waktu yang 

cukup bagi siswa untuk berpikir, sehingga yang menjaab pertanyaan guru hanya 

siswa yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi saja, sementara yang tingkat 

pemahamannya agak rendah tidak dapat menjawabnya.  

5. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan 

Guru telah dapat memberikan petunjuk kegiatan percobaan dengan jelas kepada 

siswa  dan telah membimbing siswa dalam melaksanakan petunjuk kegiatan, 

sehingga guru memperoleh skor 4. 

6. Mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan 

Hal yang sama juga terjadi pada saat percobaan, dimana guru dalam mengadakan 

percobaan telah menjelaskan kepada siswa langkah-langkah percobaan dan 

mendampingi siswa selama kegiatan/percobaan tersebut, sehingga guru mendapat 

skor 4. 
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7. Memberikan penguatan kepada siswa 

Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, guru hanya memberikan 

penguatan, sehingga guru hanya memperoleh skor 2. 

8. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual 

Permasalahan yang sama juga terjadi, dimana guru belum dapat mengondisikan 

semua siswa dengan baik, meskipun guru sudah berkeliling dalam memantau 

siswa. 

9. Membimbing siswa dalam kerja kelompok 

Pada keterampilan ini guru sudah memperoleh skor 4, hal itu disebabkan karena 

guru telah membagi kelompok dan mengatur tempat duduk serta berkeliling 

membimbing kerja siswa. 

10. Menutup pelajaran 

Sama dengan pertemuan I, pada keterampilan ini guru juga memperoleh skor 3, 

dimana guru sudah menyimpulkan pelajaran dan memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian. 

Berdasarkan tebel di atas, terlihat bahwa keterampilan guru dalam mengajar 

memperoleh skor 33, sehingga tergolong dalam kategori sangat baik, dengan 

persentase keberhasilan sebesar 82,5%. 

4.1.3.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil Pengamatan aktivitas siswa selama siklus II pertemuan I, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.12 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II Pertemuan I 

No Aspek yang dinilai 
Hasil yang dicapai 

Jmlh 
Rata-

rata  1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar 3 9 9 16 112 3 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan guru 6 16 11 4 87 2,4 

3. Memperhatikan media, penjelasan guru 3 0 25 9 114 3,1 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 2 6 18 11 112 3 

5. Memberikan pendapat 14 0 19 4 87 2,4 

6. Menyimpulkan hasil pembelajaran 6 0 31 0 99 2,7 

Jumlah skor  607 16,6 

Kategori  Baik 

Persentase Keberhasilan 69,2% 

 

Observasi dari aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I menilai 6 indikator 

aktivitas siswa, keenam indikator tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini: 

1. Kesiapan dalam belajar 

Pada indikator ini terdapat empat deskriptor penilaian siswa yang digunakan 

untuk mengamati aktivtas siswa, deskriptor tersebut juga digunakan untuk 

menentukan skor yang diperoleh siswa, penjabarannya adalah: skor (1) siswa 

belum berada di tempat duduknya dan tidak membawa peralatan belajar yang 

lengkap, (2) siswa belum berada di tempat duduknya tetapi sudah membawa 

peralatan belajar yang lengkap, (3)  siswa sudah berada di tempat duduknya tetapi 

tidak membawa peralatan belajar yang lengkap, (4) siswa sudah berada di tempat 

duduknya dan membawa perlengkapan belajar yang lengkap. Berdasarkan hasil 

observasi selama pembelajaran pada siklus II pertemuan I didapatkan hasil 

observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 3 anak (8.1%), skor 2 ada 9 

anak (24,3%), skor 3 ada 9 anak (24,3%), skor 4 diperoleh oleh 16 anak (43,2%) 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru 
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Pada indikator ini juga terdapat empat deskriptor penilaian siswa yang diamati (1) 

tidak menjawab dan tidak memperhatikan guru, (2) tidak menjawab  pertanyaan, 

tetapi memperhatikan guru, (3) menjawab pertanyaan satu kali dan 

memperhatikan guru, (4) menjawab pertanyaan lebih dari satu kali dan 

memperhatikan guru. Siswa yang memperoleh skor 1 ada 6 anak (16,2%), skor 2 

ada 16 anak (43,2%), skor 3 ada 11 anak (29,7%), sementara untuk skor 4 ada 4 

anak (10,8%) 

3. Memperhatikan media serta penjelasan guru 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) bermain sendiri, tidak 

memperhatikan media,  dan tidak mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang 

akan digunakan, (2) memperhatikan media, tetapi sambil bermain dan tidak 

mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan, (3) 

memperhatikan media dengan tenang, tetapi tidak mencatat tujuan dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan, (4) memperhatikan media dengan tenang dan 

mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dari hasil 

observasi  siswa yang memperoleh skor 1 ada 3 anak (8,1%), skor 3 ada 25 anak 

(67,6%), dan skor 4 diperoleh oleh 9 anak (24,3%) 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak berkelompok, berdiskusi, 

dan bermain sendiri, (2) berkelompok, tetapi bermain sendiri dan tidak 

berpendapat dalam diskusi, (3) berkelompok, tenang, tetapi tidak ikut berpendapat 

dalam diskusi, (4) berkelompok, ikut berpendapat dalam diskusi. Dari hasil 
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observasi siswa yang memperoleh skor 1 ada 2 anak (5,4%), skor 2 ada 6 anak 

(16,7%), skor 3 ada 18 anak (48,6%), dan skor 4 diperoleh oleh 11 anak (29,7%) 

5. Memberikan pendapat 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak memberikan pendapat, (2) 

memberikan pendapat tetapi tidak menggunakan bahasa yang sopan, (3) 

memberikan pendapat menggunakan bahasa yang sopan tetapi tidak memberikan 

tanggapan terhadap pendapat teman, (4) memberikan pendapat menggunakan 

bahasa yang sopan dan memberikan tanggapan terhadap pendapat teman. Dari 

hasil observasi  siswa yang memperoleh skor 1 ada 14 anak (37,8%), skor 3 ada 

19 anak (51,4%), dan skor 4 diperoleh oleh 4 anak (10,8%). 

6. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak menyimpulkan materi dan 

melakukan refleksi, (2) tidak menyimpulkan materi, tetapi melakukan refleksi, (3) 

menyimpulkan materi, tetapi tidak melakukan refleksi, (4) menyimpulkan materi 

dan melakukan refleksi. Dari hasil observasi  siswa yang memperoleh skor 1 ada 6 

anak (16,2%), dan skor 3 ada 31 anak (83,8%). Hal ini terjadi karena pada saat 

pembelajaran guru tidak melakukan refleksi sehingga berdampak pada aktivitas 

siswa. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas siswa pada siklus 

II pertemuan I sudah mengalami peningkatan kembali, yaitu dengan memperoleh 

rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 16,6, sehingga sudah tergolong dalam 

kategori baik, dengan persentase keberhasilan sebesar 69,2%. 
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Tabel 4.13 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II Pertemuan II 

No Aspek yang dinilai 
Hasil yang dicapai 

Jmlh 
Rata-

rata  1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar 4 10 8 15 108 2,9 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan guru 3 9 25 0 96 2,6 

3. Memperhatikan media, penjelasan guru 3 11 11 12 106 2,9 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 1 8 15 13 114 3,1 

5. Melakukan kegiatan/percobaan 0 0 0 37 148 4 

6. Membuat laporan hasil percobaan 1 2 18 16 123 3,3 

7. Memberikan pendapat 21 0 10 6 75 2 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran 9 0 28 0 93 2,5 

Jumlah skor  863 23,3 

Kategori  Baik 

Persentase Keberhasilan 72,8% 

 

Observasi dari aktivitas siswa pada siklus I pertemuan II menilai 8 indikator 

aktivitas siswa, kedelapan indikator tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini: 

1. Kesiapan dalam belajar 

Pada indikator ini sama seperti pada indikator pertemuan I, dimana terdapat empat 

deskriptor penilaian siswa yang digunakan untuk mengamati aktivtas siswa, 

deskriptor tersebut juga digunakan untuk menentukan skor yang diperoleh siswa, 

penjabarannya adalah: skor (1) siswa belum berada di tempat duduknya dan tidak 

membawa peralatan belajar yang lengkap, (2) siswa belum berada di tempat 

duduknya tetapi sudah membawa peralatan belajar yang lengkap, (3) siswa sudah 

berada di tempat duduknya tetapi tidak membawa peralatan belajar yang lengkap, 

(4) siswa sudah berada di tempat duduknya dan membawa perlengkapan belajar 

yang lengkap. Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada siklus II 

pertemuan II didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 
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4 anak (10,8%), skor 2 ada 10 anak (27%), skor 3 ada 8 anak (21,6%), skor 4 

diperoleh oleh 15 anak (40,5%). 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak menjawab dan tidak 

memperhatikan guru, (2) tidak menjawab  pertanyaan, tetapi memperhatikan guru, 

(3) menjawab pertanyaan satu kali dan memperhatikan guru, (4) menjawab 

pertanyaan lebih dari satu kali dan memperhatikan guru. Berdasarkan hasil 

observasi selama pembelajaran pada siklus II pertemuan II didapatkan hasil 

observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 3 anak (8,10%), skor 2 ada 9 

anak (24,3%), dan skor 3 ada 25 anak (67,6%). 

3. Memperhatikan media serta penjelasan guru 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) bermain sendiri, tidak 

memperhatikan penjelasan,  dan tidak mencatat tujuan dan metode pembelajaran 

yang akan digunakan, (2) memperhatikan penjelasan tetapi sambil bermain dan 

tidak mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan, (3) 

memperhatikan penjelasan dengan tenang, tetapi tidak mencatat tujuan dan 

metode pembelajaran yang akan digunakan, (4) memperhatikan penjelasan dengan 

tenang dan mencatat tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada siklus II pertemuan II 

didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 3 anak 

(8,1%), skor 2 ada 11 anak (29,7%), skor 3 ada 11 anak (29,7%), skor 4 diperoleh 

oleh 12 anak (32,4%). 
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4. Melakukan diskusi dengan kelompok 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak berkelompok, berdiskusi, 

dan bermain sendiri, (2) berkelompok, tetapi bermain sendiri dan tidak 

berpendapat dalam diskusi, (3) berkelompok, tenang, tetapi tidak ikut berpendapat 

dalam diskusi, (4) berkelompok, ikut berpendapat dalam diskusi. Berdasarkan 

hasil observasi selama pembelajaran pada siklus II pertemuan II didapatkan hasil 

observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 1 anak (2,7%), skor 2 ada 8 

anak (21,6%), skor 3 ada 15 anak (40,5%), skor 4 diperoleh oleh 13 anak (35,1%). 

5. Melakukan kegiatan/percobaan 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak melakukan percobaan, (2) 

melakukan percobaan tetapi tidak menyiapkan peralatan dengan benar, (3) 

melakukan percobaan dan menyiapkan peralatan dengan benar, (4) melakukan 

percobaan, menyiapkan peralatan dengan benar dan mengikuti langkah-langkah 

kegiatan dengan benar. Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada 

siklus II pertemuan II didapatkan hasil observasi pada indikator ini semua anak 

melakukan percobaan, menyiapkan peralatan, serta mengikuti langkah-langkah 

kegiatan. Sehingga semua anak memperoleh skor 4, 

6. Membuat laporan hasil percobaan 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) bermain sendiri, tidak 

menyimak dan membuat laporan hasil percobaan, (2) tenang, tetapi tidak 

menyimak dan membuat laporan hasil percobaan, (3) tenang dan menyimak, 

tetapi tidak membuat laporan hasil percobaan, (4) tenang, menyimak dan 

membuat laporan hasil percobaan. Berdasarkan hasil observasi selama 
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pembelajaran pada siklus II pertemuan II didapatkan hasil observasi untuk siswa 

yang memperoleh skor 1 ada 1 anak (2,7%),  skor 2 ada 2 anak (5,4%), skor 3 ada 

18 anak (48,6%), skor 4 diperoleh oleh 16 anak (43,2%). 

7. Memberikan pendapat 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak memberikan pendapat, (2) 

memberikan pendapat tetapi tidak menggunakan bahasa yang sopan, (3) 

memberikan pendapat menggunakan bahasa yang sopan tetapi tidak memberikan 

tanggapan terhadap pendapat teman, (4) memberikan pendapat menggunakan 

bahasa yang sopan dan memberikan tanggapan terhadap pendapat teman. 

Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada siklus II pertemuan II 

didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh skor 1 ada 21 anak 

(56,6%), skor 3 ada 10 anak (27%), skor 4 diperoleh oleh 6 anak (16,2%). 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Pada indikator ini ada empat deskriptor, yaitu: (1) tidak menyimpulkan materi dan 

melakukan refleksi, (2) tidak menyimpulkan materi, tetapi melakukan refleksi, (3) 

menyimpulkan materi, tetapi tidak melakukan refleksi, (4) menyimpulkan materi 

dan melakukan refleksi. Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran pada 

siklus I pertemuan II didapatkan hasil observasi untuk siswa yang memperoleh 

skor 1 ada 9 anak (24,3%), dan skor 3 ada 28 anak (75,7%). Sama dengan 

pertemuan I deskriptor yang tampak hanya pada skor 1 dan 3, ini terjadi karena 

pada saat pembelajaran guru tidak melakukan refleksi. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas siswa pada siklus 

II pertemuan II juga mengalami peningkatan kembali, yaitu dengan memperoleh 
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rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 23,3, sehingga tergolong dalam kategori 

baik, dengan persentase keberhasilan sebesar 72,8%. 

4.1.3.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa kelas V.C SD Hj. Isriati Baitrrahman dalam pelajaran IPA 

melalui model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

ditunjukkan dengan tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No. Aspek 
Pencapaian 

Pert. I Pert. II 

1. Rata-rata 82,7 86,8 

2. Nilai tertinggi 100 100 

3. Nilai terendah 60 70 

4. Siswa yang tuntas 30 30 

5. Siswa yang tidak tuntas 7 7 

6. Persentase ketuntasan 81,1% 81,1% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada siklus II pertemuan I nilai 

rata-ratanya adalah 82,7 dengan ketuntasan klasikal sebesar 81,1%, kemudian 

pada pertemuan II terjadi peningkatan pada rata-rata kelasnya, yaitu menjadi 86,8,  

dengan ketuntasan belajar klasikal yang sama, yaitu 81,1%. 

 
Diagram 4.6 Persentase Hasil belajar Siswa pada Siklus I 
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4.1.3.4 Rekapitulasi Pelaksanaan Siklus II 

Adapun hasil rekapitulasi data dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar pada pelaksanaan siklus II dapat ditunjukkan dengan data sebagai berikut: 

4.1.3.4.1 Rekapitulasi Keterampilan Guru 

Hasil rekapitulasi keterampilan guru pada pelaksanaan pembelajaran di pertemuan 

I dan II dengan menerapkan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Keterampilan Guru pada Siklus II 

No Indikator 

Skor  

Pert. I Pert. II 
Rata-

rata 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 2 2 2 

2. Memberikan apersepsi 3 3 3 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 3 3 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 3 3 3 

5. Menayangkan media video di kelas 3 - 3 

6. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan - 4 4 

7. Mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan - 4 4 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 2 2 2 

9. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK 

dengan media audio visual 
3 3 3 

10. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 4 4 4 

11. Menutup pelajaran 3 3 3 

Jumlah skor  26 31 34 

Kategori  Baik Baik Baik 

Persentase keberhasilan 81,25% 77,5% 77,27% 

 

Data di atas, dapat pula digambarkan kedalam sebuah diagram batang yang 

menggambarkan rata-rata pencapaian indikator keterampilan guru pada siklus II. 
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Diagrtam 4.7 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus II 

Dari hasil rekapitulasi keterampilan guru di atas, didapatkan bahwa keterampilan 

guru pada siklus II memperoleh skor sebesar 34, sehingga tergolong dalam 

kategori baik, dengan persentase keberhasilan 77,27%. 

Tabel 4.16 

Perbandingan Keterampilan Guru Pada Siklus I dengan Siklus II 

No Indikator 

Skor  

Siklus I Siklus II 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 2,5 2 

2. Memberikan apersepsi 3 3 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 2,5 3 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 2,5 3 

5. Menayangkan media video di kelas 3 3 

6. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan 3 4 

7. Mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan 4 4 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 2 2 

9. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media 

audio visual 
2 3 

10. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 2,5 4 

11. Menutup pelajaran 3 3 

Jumlah skor  30 34 

Kategori  Baik Baik 

Persentase keberhasilan 68% 77,27% 
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Diagrtam 4.8 Perbandingan Keterampilan Guru pada Siklus I dan II 

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa adanya peningkatan keterampilan 

guru dari siklus I dan siklus II yang semula guru memperoleh jumlah skor 30 

dengan persentase keberhasilan sebesar 68% pada siklus I, meningkat dengan 

jumlah skor 34 dan persentase keberhasilannya sebesar 77,27%. 

4.1.3.4.2 Rekapitulasi Aktivitas Siswa 

Hasil rekapitulasi aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran di pertemuan I 

dan II dengan menerapkan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual pada siklus I adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.17 
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Rekapitulasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No Indikator 

Skor Rata-rata 

Pert. I Pert. II Rata-rata  

1. Kesiapan dalam belajar 3 2,9 3 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru 2,4 2,6 2,5 

3. Memperhatikan media serta penjelasan guru 3,1 2,9 3 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 3 3,1 3 

5. Melakukan kegiatan percobaan - 4 4 

6. Membuat laporan hasil percobaan - 3,3 3,3 

7. Memberikan pendapat 2,4 2 2,2 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran 2,7 2,5 2,6 

Jumlah skor  16,6 23,3 23,6 

Kategori  Baik Baik Baik 

Persentase Keberhasilan 69,2% 72,8% 73,75% 

 

Data di atas, dapat pula digambarkan kedalam sebuah diagram batang yang 

menggambarkan rata-rata pencapaian indikator aktivitas siswa pada siklus II. 

 
Diagram 4.9 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 
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Dari hasil rekapitulasi aktivitas siswa di atas, didapatkan bahwa aktivitas siswa 

pada siklus II memperoleh skor sebesar 23,6, sehingga memperoleh kategori baik, 

dengan persentase keberhasilan 73,75%. 

Tabel 4.18 

Perbandingan Aktivitas Siswa Pada Siklus I dengan Siklus II 

No Indikator 

Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II  

1. Kesiapan dalam belajar 2,7 3 

2. Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru 2,2 2,5 

3. Memperhatikan media serta penjelasan guru 2,6 3 

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 2,8 3 

5. Melakukan kegiatan percobaan 3,6 4 

6. Membuat laporan hasil percobaan 3,3 3,3 

7. Memberikan pendapat 2,2 2,2 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran 2,2 2,6 

Jumlah skor  21,6 23,6 

Kategori  Baik Baik 

Persentase Keberhasilan 67,5% 73,75% 

 

 
Diagrtam 4.10 Persentase Hasil belajar Siswa pada Siklus I 
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Dari tabel 4.18 di atas, terlihat bahwa adanya peningkatan aktivitas siswa dari 

siklus I dan siklus II yang semula guru memperoleh jumlah skor 21,6 dengan 

persentase keberhasilan sebesar 67,5% pada siklus I, meningkat dengan jumlah 

skor 23,6 dan persentase keberhasilannya sebesar 73,75%. 

4.1.3.4.3 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa pada pelaksanaan pembelajaran di pertemuan 

I dan II dengan menerapkan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Aspek 
Pencapaian Siklus II Rata-rata 

Siklus II Pert. I Pert. II 

1. Rata-rata 82,7 86,8 84,6 

2. Nilai tertinggi 100 100 100 

3. Nilai terendah 60 70 65 

4. Siswa yang tuntas 30 30 32 

5. Siswa yang tidak tuntas 7 7 5 

6. 
Persentase ketuntasan 

klasikal 
81,1% 81,1% 86,5% 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada siklus II yang tebagi dalam dua 

pertemuan, siswa mendapat nilai rata-rata pada siklus II sebesar 84,6, dengan 

persentase ketuntasan sebesar 86,5%.  
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Tabel 4.20 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No Aspek 
Pencapaian 

Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

1. Rata-rata 71,35 80 84,6 

2. Nilai tertinggi 90 100 100 

3. Nilai terendah 35 60 65 

4. Siswa yang tuntas 15 27 32 

5. Siswa yang tidak tuntas 22 10 5 

6. Persentase ketuntasan klasikal 40,5% 72,9% 86,5% 

 

Dari perbandingan di atas, terlihat adanya peningkatan pada hasil belajar siswa, 

dimana sebelum diadakannya perbaikan dengan menerapkan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual atau pra siklus, rata-rata hasil 

belajar siswa yang diperoleh adalah sebesar 71,35 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 40,5%. Kemudian setelah dilakukannya perbaikan pada siklus I terjadi 

peningkatan dengan memperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 80 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 72,9%. Kemudaian pada siklus II terjadi peningkatan 

kembali dengan memperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 84,6 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 86,5%. Data di atas dapat disajikan dalam bentuk 

diagram berikut: 
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Diagram 4.11 Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa di atas dapat dilihat bahwa keterampilan guru pada siklus II 

memperoleh skor 35 dengan kriteria baik, dan persentase keberhasilannya sebesar 

79,5%. Pada aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 23,6 dengan kriteria baik, 

dan persentase keberhasilannya sebesar 73,75%. Kemudian untuk hasil belajar 

siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 84,6 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 86,5%. Dari hasil pencapaian tersebut, sudah menunjukkan 

bahwa pada keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa sudah 

dapat mencapai indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu mencapai kategori 

baik. 

4.1.3.5 Refleksi Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti serta kolaborator dengan melihat hasil 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa serta hasil belajar siswa kelas V.C 

SD Hj. Isriati Baiturrahman, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum 
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pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual dinyatakan berhasil meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, serta  hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan materi sifat-sifat cahaya. Penelitian yang dilakukan selam dua siklus 

ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman, dimana terjadinya peningkatan yang signifikan pada keterampilan 

guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa sehingga dapat mencapai harapan 

yang telah dirumuskan. 

Adapun rekapitulasi hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 

Rekapitulasi Pelaksanaan Siklus 

Pencapaian 
Persentase Ketuntasan (%) 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Keterampilan Guru - 68 77,27 

Aktivitas siswa - 67,5 73,75 

Hasil Belajar 40,5 72,9 86,5 
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Diagram 4.12 Rekapitulasi Pelaksanaan Siklus 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

yang berupa kualitas pembelajaran dengan komponen yang diukur adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar, maka didapatkan hasil 

dengan pembahasan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

Dalam penelitian ini di laksanakan dalam dua siklus, dan tiap siklusmya terdiri 

dari dua pertemuan, dalam tiap pertemuan melakukan kegiatan pembelajaran yang 

berbeda antara pertemuan I dan pertemuan II, sehingga dalam pelaksanaan 
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pembelajaran keterampilan dasar yang harus dicapai pada pertemuan I akan 

berbeda dengan keterampilan dasar yang dicapai pada pertemuan II. Hal ini 

mengakibatkan rubrik penilaian keterampilan guru pada pertemuan I juga akan 

berbeda dengan pertemuan II. Pada pertemuan I ada 9 keterampilan guru yang 

dinilai sementara pada pertemuan II ada 10 keterampilan guru yang dinilai. 

Sehingga untuk mendeskripsikan peningkatannya, hal yang dilakukan adalah 

dengan membuat rata-rata hasil dari pertemuan I dan pertemuan II untuk 

menentukan hasil temuan dari tiap siklusnya. 

4.2.1.1.1. Teoritis 

Menurut Djamarah (2010:99) ada 8 (delapan) keterampilan 

mengajar/membelajarkan yang sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, diantaranya: 

1) Keterampilan bertanya  

2) Keterampilan memberi penguatan 

3) Keterampilan mengadakan variasi  

4) Keterampilan menjelaskan  

5) Keterampilan membuka dan menutup  pelajaran  

6) Keterampilan mengelola kelas  

7) Keterampilan mempimpin kelompok diskusi kecil 

8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Menurut DePorter, model pembelajaran Quantum tipe VAK adalah model yang 

mengunakan 3 ranah pokok pemerolehan pengetahuan dalam pembelajaran,yaitu: 

(1) gaya belajar visual, dimana dalam pembelajaran menggunakan materi visual 
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seperti, gambar-gambar, diagram dan peta, serta mengajak siswa untuk mencoba 

mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar, (2) gaya belajar auditory, dalam 

pembelajarannya menerangkan materi secara garis besar. Dalam hal ini siswa 

ditekankan untuk menyimak dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru, (3) 

gaya belajar kinestethic, pembelajarannya mengajak siswa untuk belajar sambil 

mengeksplorasi lingkungannya (contohnya: melakukan praktikum, menggunakan 

obyek sesungguhnya untuk belajar konsep baru). Sehingga apabila model ini 

digunakan dalam pembelajaran akan dapat memberikan dampak yang positif, 

dalam hal ini adalah guru, karena model ini memberikan guru keleluasaan untuk 

dapat bereksplorasi mengajar dengan menggunakan ketiga ranah tersebut sebagai 

acuan dalam mengajar. 

4.2.1.1.2. Praktis 

Sesuai teori di atas  sebagai penilaian indikator keberhasilan penelitian melalui 

penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman, keterampilan guru yang diamati pada penelitian ini mengacu pada 

delapan keterampilan guru yang telah diunggapkan oleh Djamarah dan telah 

dikembangkan sesuai dengan pembelajaran pada saat menerapkan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual. Adapun indikator 

pada pertemuan I, keterampilan dasar yang diukur ada 9 keterampilan, antara lain: 

(1) melaksanakan pra pembelajaran, (2) memberikan apersepsi, (3) 

menyampaikan tujuan pembelajaran, (4) mengajukan pertanyaan kepada siswa, 

(5) menayangkan media video di kelas, (6) memberikan penguatan kepada siswa, 

http://www.ilmupengetahuan.net/gaya-belajar-auditory.html
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(7) pengelolaan kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual, (8) 

membimbing siswa dalam diskusi kelompok, (9) menutup pelajaran. Sementara 

pada pertemuan II, keterampilan dasar yang diukur ada 10 keterampilan, antara 

lain: (1) melaksanakan pra pembelajaran, (2) memberikan apersepsi, (3) 

menyampaikan tujuan pembelajaran, (4) mengajukan pertanyaan kepada siswa, 

(5) mengadakan kegiatan pembuktian/percobaan, (6) memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan, (7) memberikan penguatan kepada siswa, (8) Pengelolaan 

kelas dalam pembelajaran VAK dengan media audio visual, (9) membimbing 

siswa dalam diskusi kelompok, (10) menutup pelajaran. 

4.2.1.1.3. Empiris 

Berdasarkan hasil pengamatan pada saat pembelajaran di siklus I, didapatkan 

bahwa keterampilan guru dalam mengajar pada pertemuan I memperoleh skor 

sebesar 22 dengan persentase ketuntasan sebesar 68,75%. Pada pertemuan II guru 

memperoleh skor sebesar 28 dengan persentase ketuntasan sebesar 70%. 

Kemudian setelah dirata-rata untuk kedua pertemuan tersebut, didapatkan hasil 

observasi keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor sebesar  30 dengan 

kategori baik serta persentase ketuntasannya sebesar 68%. 

Pelaksanaan siklus I kemudian dilanjutkan dengan siklus II, dengan dasar 

pemikiran karena pelaksanaan pembelajaran secara klasikal belum mencapai 

indikator keberhasilan yang diharapkan meskipun pada keterampilan guru sudah 

dapat mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan, yaitu baik. Pada siklus II 

ini juga dilaksanakan dalam 2x pertemuan. Pada pertemuan I guru memperoleh 

skor sebesar 26 dengan persentase ketuntasan sebesar 81,25%. Kemudian pada 
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pertemuan II guru memperoleh skor sebesar 31 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 77,5%. Setelah memperoleh hasil observasi keterampilan guru dari kedua 

pertemuan kemudian dibuat rata-rata keterampilan guru, dengan hasil, guru 

memperoleh skor sebesar 34 dengan kategori baik serta persentase ketuntasan 

sebesar 77,27% pada siklus II. 

Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru dari siklus 

I sampai siklus II, pada siklus I guru hanya memperoleh skor 30, dengan 

persentase ketuntasan sebesar 68% kemudian setelah pelaksanaan siklus II 

keterampilan guru meningkat, yakni dengan memperoleh skor 34 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 77,27%. Dengan demikian dalam penerapan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual telah dapat 

meningkatkan keterampilan guru, dibuktikan dengan telah tercapainya indikator 

keberhasilan, dimana keterampilan guru mencapai indikator keberhasilan 

sekurang-kurangnya baik. 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

4.2.1.2.1 Teoritis 

Menurut Paul B. Diedrich (dalam Hamalik, 2004:172) mengungkapkan bahwa 

aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara fisik maupun non 

fisik seperti intelektual, emosional maupun mental yang terjadi selama proses 

belajar mengajar. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan 

salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar, Paul B. Diedrich 

menggolongkan aktivitas siswa menjadi 8 kelompok, diantaranya:  
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9. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

10. Kegiatan-kegiatan Lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan, pertanyaan, member saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, interupsi. 

11. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

12. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

13. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagaram peta dan pola. 

14. Kegiatan-kegiatan metric 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari, berkebun. 

15. Kegiatan-kegiatan mental 

Menanggapi, merenungkan, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 
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16. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, dan gugup. 

Secara teori, pembelajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum tipe 

VAK dengan media audio visual akan memberikan beberapa keunggulan dalam 

meningkatkan aktivitas siswa, diantaranya adalah: (1) dapat mengaktifkn tiga pilar 

pokok pemerolehan informasi, (2) memberikan kesempatan pada siswa untuk 

membuktikan informasi yang didapatnya, (3) pembelajaran akan terasa 

menyenangkan dan bermakna, (4) mampu melibatkan siswa secara maksimal 

dalam menemukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti 

demonstrasi, percobaan, observasi, dan diskusi aktif (5) penyajian pesan tidak 

terlalu bersifat verbalistis. 

4.2.1.2.2 Praktis 

Sebagai penilaian indikator keberhasilan aktivitas siswa  melalui penerapan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman, mengacu pada 

delapan aktivitas siswa yang telah diunggapkan oleh Paul B. Diedrich dan telah 

disesuaikan dengan pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual. 

Indikator tersebut adalah (1) kesiapan dalam belajar, (2) kemampuan menjawab 

pertanyaan dari guru, (3) memperhatikan media serta penjelasan guru, (4) 

melakukan diskusi dengan kelompok, (5) melakukan kegiatan/percobaan, (6) 
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membuat laporan hasil percobaan, (7) memberikan pendapat, (8) menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

4.2.1.2.3 Empiris 

Berdasarkan hasil pengamatan pada saat pembelajaran di siklus I, didapatkan 

bahwa aktivitas siswa pada pertemuan I memperoleh rara-rata skor untuk semua 

siswa adalah 13,5 dari 6 indikator aktivitas siswa dengan persentase keberhasilan 

sebesar 56,25%, serta pada pertemuan II memperoleh skor rata-rata 22,4 dari 8 

indikator aktivitas siswa dengan persentase keberhasilan sebesar 70%. Kemudian 

setelah dirata-rata dari kedua pertemuan tersebut untuk didapatkan hasil observasi 

aktivitas siswa pada siklus I, didapatkan hasil bahwa dalam pembelajaran, siswa 

memperoleh rata-rata skor sebesar 21,6 dengan kategori baik serta dengan 

persentase ketuntasan sebesar 67,5%.  

Pada siklus II aktivitas siswa kembali diukur dengan menggunakan instrumen 

yang sama pada tiap pertemuannya, kemudian didapatkan hasil, pada pertemuan I 

siswa memperoleh skor sebesar 16,6 dengan persentase ketuntasan sebesar 69,2%. 

Kemudian pada pertemuan II siswa memperoleh skor sebesar 23,3 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 72,8%. Setelah dirata-rata, didapatkan hasil 

observasi aktivitas siswa dengan memperoleh skor rata-rata 23,6 dengan kategori 

baik pula serta mencapai persentase ketuntasan sebesar 73,75%. 

Dari data pada siklus I dan siklus II, maka didapatkan hasil dari aktivitas siswa 

yang mengalami peningkatan dari tiap siklusnya. Dimana pada siklus I siswa 

memperoleh skor sebesar 21,6 dengan kategori baik dan persentase ketuntasannya 

sebesar 67,5% kemudian pada siklus II meningkat menjadi 23,6 dengan kategori 
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baik pula dan persentase ketuntasannya sebesar 73,75%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual telah dapat meningkatkan aktivitas siswa, dibuktikan dengan 

tercapainya indikator keberhasilan, dimana aktivitas siswa telah dapat mencapai 

indikator keberhasilan sekurang-kurangnya baik. 

4.2.1.3 Hasil Belajar 

4.2.1.3.1 Teoritis 

Menurut Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2009:85-89) terdapat tiga ranah yang 

merupakan hasil belajar yaitu : 

4. Ranah Kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran 

intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan/ingatan, pemahaman, 

penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi. 

5. Ranah Afektif 

Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang paling 

sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, angket, dan 

lembar observasi sikap. 

6. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Penjabaran ranah 

spikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang tindih dengan ranah 

kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan biasanya 

menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 
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Menurut Gagne (dalam Dimyati, 1999:10-12) memaparkan bahwa hasil belajar 

terdiri dari informasi verbal yang berupa pengetahuan, keterampilan, intelek, 

keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif. Untuk mengetahui seberapa 

penyampaian hasil belajar yang diperoleh individu (siswa) harus dilakukan suatu 

penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan degan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik 

yang menggunakan instrumen test maupun non test.  

Adapun keunggulan dari model pembelajaran ini yang membuat penulis 

menggunakan model ini dalam pelaksanaan tindakan kelas guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman adalah: (1) 

pembelajaran Quantum lebih konstruktivistis, bukan positivistis-empiris, 

behavioristis, (2) memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan 

bermakna, bukan sekedar transaksi makna, (3) sangat menekankan pada 

pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi, (4) menentukan 

kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau 

keadaan yang dibuat-buat, (5) menekankan kebermaknaan dan kebermutuan 

proses pembelajaran, (6) model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran, 

(7) memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, 

keterampilan dalam hidup, dan prestasi fisikal atau material, (8) menempatkan 

nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran, (9) 

mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban, 

(10) mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. 

4.2.1.3.2 Praktis 
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Sesuai teori di atas, sebagai penilaian indikator keberhasilan penelitian melalui 

penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman, hasil belajar yang diukur pada penelitian ini mengacu pada ketiga 

ranah hasil belajar yang telah diungkapkan oleh Bloom, akan tetapi pada 

penelitian ini hanya akan mengukur pada ranah kognitif saja sehingga metode 

penilaian yang diambil adalah dengan menggunakan tes dengan indikator 

keberhasilan yang terkait dengan hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual adalah sebagai 

berikut: (1) menyebutkan (C1), (2) melaporkan (C2), (3) mendiskusikan (C2), (4) 

menjelaskan (C2), (5) mempraktekkan (C3), (7) membedakan (C4). 

4.2.1.3.3 Empiris 

Data yang diperoleh dari hasil belajar ini adalah dari kegiatan evaluasi yang 

diadakan pada tiap pertemuan, pada siklus I pertemuan I siswa memperoleh skor 

rata-rata sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal sebesar 65%,  kemudian pada 

pertemuan II terjadi peningkatan pada ketuntasan klasikal siswa, yaitu 76 dengan 

rata-rata kelas yang sama, yaitu 80. Setelah dibuat rata-rata siklus I dari kedua 

pertemuan tersebut didapatkan hasil belajar siswa, untuk rata-rata sebesar 80 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 72,9%.  

Kemudian dilakukan siklus II karena belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan, yaitu pada ketuntasan klasikal minimal 80%. Pada siklus II juga 

dibagi dalam 2 pertemuan, berdasarkan hasil evaluasi pada pertemuan I, rata-rata 

hasil belajar siswa sebesar 82 dengan ketuntasan klasikal sebesar 81, kemudian 
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pada pertemuan II didapatkan rata-rata 87 dengan ketuntasan klasikal sebesar 86. 

Setelah dirata-rata untuk siklus II dari kedua pertemuan tersebut didapatkan 

kembali hasil belajar siswa, untuk rata-rata sebesar 84,6 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 86,5%. 

Dari data tersebut telah tampak adanya peningkatan pada siklus I dan siklus II, 

hingga tercapai indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu KKM 75 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 80%, dengan hal tersebut juga sudah menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual telah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibuktikan dengan telah 

tercapainya indikator keberhasilan yang di harapkan. 

Jadi berdasarkan hasil temuan dari observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

serta hasil belajar siswa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman. Hal ini juga didukung dengan adanya hasil angket mengenai minat 

siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual yang dibagikan kepada siswa, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa 91% anak senang dan lebih mudah memahami materi 

pembelajaran dengan adanya penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual. 

4.2.2 Hubungan Model Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan Media 

Audio Visual dengan Kualitas Pembelajaran 
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Kualitas pembelajaran yang dibahas adalah mencakup tiga hal, yaitu keterampilan 

guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar. 

4.2.2.1 Hubungan Model Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan Media Audio 

Visual dengan Keterampilan Guru 

Menurut Djamarah (2010:99), keterampilan dasar mengajar  yang sangat berperan 

dan menentukan kualitas pembelajaran ada 8, yaitu: (1) keterampilan bertanya, (2) 

keterampilan memberikan penguatan, (3) keterampilan mengadakan variasi, (4) 

keterampilan menjelaskan, (5) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (6) 

keterampilan mengelola kelas, (7) keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil, (8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Hubungan yang terjadi pada model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan 

media audio visual dengan keterampilan guru adalah hubungan yang positif, 

dimana pada saat model pembelajaran tersebut diterapkan di kelas, maka secara 

langsung akan mempengaruhi keterampilan guru dalam mengajar, hal tersebut 

tampak pada hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman. Dari hasil identifikasi sebelum diterapkannya model pembelajaran 

yang inovatif di kelas, didapatkan bahwa aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa 

masih kurang dan belum dapat mencapai KKM yang ditetapkan. Kemudian 

setelah diterapkan model pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual, didapatkan adanya 

perbedaan yang positif, dimana siswa lebih aktif dalam pembelajaran, serta hasil 

belajar siswa yang cenderung meningkat, dan dapat mencapai KKM yang 

ditetapkan. 
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Hal ini senada dengan hasil penelitian dari beberapa peneliti yang juga 

menggunakan model ataupun media yang sama sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan guru, diantaranya adalah: Penelitian dari Nugroho Junaedi, tahun 

2011 dengan judul “Pemanfaatan media audio visual untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Kemiriswu 2 Pasuruan”. Penelitian 

dari Retno Kartikasari, tahun 2011 dengan judul “Upaya peningkatan 

pembelajaran IPA kelas V melalui penerapan model VAK di SDN Merjosari 1 

Malang”. Penelitian dari Reni Hanik Aida, tahun 2011 dengan judul “Penerapan 

model Quantum learning untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V 

SDN Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri”. 

4.2.2.2 Hubungan Model Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan Media Audio 

Visual dengan Aktivitas Siswa 

Menurut Paul B. Diedrich (dalam Hamalik, 2004:172) aktivitas adalah segala 

kegiatan yang dilaksanakan baik secara fisik maupun non fisik seperti intelektual, 

emosional maupun mental yang terjadi selama proses belajar mengajar. 

Menurutnya pula, yang tergolong aktivitas siswa adalah: (1) kegiatan-kegiatan 

visual, (2) kegiatan-kegiatan lisan, (3) kegiatan-kegiatan menulis, (5) Kegiatan-

kegiatan menggambar, (6) kegiatan-kegiatan metric, (7) kegiatan-kegiatan mental, 

(8) kegiatan-kegiatan emosional.  

Model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual selain 

berpengaruh terhadap keterampilan guru dalam mengajar juga mempengaruhi 

aktivitas siswa. Pada saat model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, secara 
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otomatis aktivitas siswa juga akan mengalami peningkatan, hal ini diperkuat 

dengan adanya model pembelajaran yang digunakan juga mendukung siswa untuk 

dapat memberikan kesempatan pada siswa agar dapat bereksplorasi dalam belajar. 

Berbeda jika model pembelajaran yang digunakan tidak mendukung siswa untuk 

bereksplorasi, maka aktivitas siswa juga tidak akan maksimal. Maka sudah dapat 

dipastikan aktivitas siswa akan meningkat setelah model pembelajaran tersebut 

diterapkan di kelas. Sehingga terjadi adanya hubungan yang positif antara model 

pembelajaran dengan aktivitas siswa. 

Hal ini senada dengan hasil penelitian dari beberapa peneliti yang juga 

menggunakan model ataupun media yang sama sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas siswa, diantaranya adalah: Penelitian dari Nugroho Junaedi, tahun 2011 

dengan judul “Pemanfaatan media audio visual untuk meningkatkan pembelajaran 

IPA pada siswa kelas V SDN Kemiriswu 2 Pasuruan”. Penelitian dari Retno 

Kartikasari, tahun 2011 dengan judul “Upaya peningkatan pembelajaran IPA 

kelas V melalui penerapan model VAK di SDN Merjosari 1 Malang”. Penelitian 

dari Reni Hanik Aida, tahun 2011 dengan judul “Penerapan model Quantum 

learning untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Turus 

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri”. 

4.2.2.3 Hubungan Model Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan Media Audio 

Visual dengan Hasil Belajar 

Menurut Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2009:85-89) terdapat tiga ranah yang 

merupakan hasil belajar yaitu: (1) ranah kognitif, (2) ranah afektif, (3) ranah 

psikomotorik. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti hanya mengambil ranah 
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kognitif saja yang diukur. Adapun ranah kognitif yang diambil adalah: (1) 

menyebutkan (C1), (2) melaporkan (C2), (3) mendiskusikan (C2), (4) 

menjelaskan (C2), (5) mempraktekkan (C3), (7) membedakan (C4). 

Hubungan yang terjadi pada hasil belajar dengan model pembelajaran yang 

digunakan akan tampak dengan jelas, karena perbedaan yang dihasilkan antara 

pembelajaran yang dilakukan sebelum menerapkan model pembelajaran Quantum 

tipe VAK dengan media audio visual dengan pembelajaran yang telah 

menerapkan model pembelajaran tersebut akan diukur dengan tes. Sebelum 

diadakannya pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual, hasil belajar siswa masih banyak yang belum 

mencapai KKM yang ditetapkan, hanya 40,5% siswa saja yang berhasil mencapai 

KKM, sementara yang lain belum mencapai KKM. Kemudian setelah 

diterapkannya model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual hasil belajar siswa meningkat, yaitu 86% sudah dapat mencapai KKM. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual dengan hasil belajar siswa adalah 

positif. 

Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Dr.Vernon Magnesen, 1983, yang 

menyatakan bahwa anak menerima informasi 10% dari apa yang dia baca, 20% 

dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dia lihat, 50% dari apa yang dia lihat 

dan dengar, 70% dari apa yang di katakan dan 90% dari apa yang dia katakan dan 

lakukan. 
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4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian dari penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dengan media audio visual adalah keadaan yang seharusnya terjadi pada saat 

pembelajaran, adapun implikasi yang dimaksud dapat digolongkan menadi 3, 

yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis, penjabarannya 

adalah sebagai berikut: 

4.2.2.4 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis adalah pembelajaran yang seharusnya terjadi dilihat dari segi 

teori. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan telah menunjukan bahwa 

penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

telah dapat meingkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar. 

Berdasarkan teori yang  dirumuskan oleh DePorter, dalam model pembelajaran 

Quantum tipe VAK menganggap bahwa dalam belajar, setiap siswa memiliki gaya 

yang berbeda-beda, ada yang cenderung bersifat visual, bersifat auditoryal, 

ataupun cenderung pada kinestethic. Dengan adanya perbedaan gaya belajar itu, 

sehingga pembelajaran akan menjadi efektif dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan, dimana siswa dilibatkan secara maksimal dalam 

menemukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti 

demonstrasi, percobaan, observasi, dan diskusi aktif. 

Dalam pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual yang telah 

dilakukan, siswa telah memperoleh pengalaman belajar secara langsung, dimana 

siswa dapat membuktikan sendiri teori yang mereka pelajari dengan cara 

praktikum dengan terlebih dahulu mengetahui/mempelajari teori yang akan 
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dibuktikan. Sehingga dengan hal tersebut pembelajaran dapat mengaktifkan siswa 

dalam proses belajar mengajar di kelas. 

4.2.2.5 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis berupa pembelajaran yang seharusnya terjadi dilihat dari proses 

pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dari adanya hasil penelitian dari 

penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman yang telah terbukti dapat meingkatkan kualitas pembelajaran yang 

terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar. Maka nantinya 

setelah adanya penelitian ini akan memberikan acuan kepada guru untuk 

menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan serta bermakna bagi 

siswa, selain itu juga memberikan wawasan bagi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang lebih inovatif lagi. 

4.2.2.6 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis adalah pembelajaran yang seharusnya terjadi dilihat dari segi 

kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi terhadap keterampilan guru 

dalam penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual telah dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar. Pada siklus I guru memperoleh skor 30 dan persentase ketuntasan sebesar 

68% dengan kategori baik, kemudian pada siklus II keterampilan guru meningkat, 

yakni dengan memperoleh skor 34 dan persentase ketuntasan sebesar 77,27% 

dengan kategori baik pula. 
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Aktivitas siswa pada siklus I, siswa memperoleh skor rata-rata sebesar 21,6 dan 

persentase ketuntasan sebesar 67,5% dengan kategori baik, kemudian pada siklus 

selanjutnya, yaitu siklus II skor rata-rata siswa meningkat menjadi 23,6 dan 

persentase ketuntasan sebesar 73,75 dengan kategori baik pula. 

Hasil belajar siswa pada siklus I siswa memperoleh skor rata-rata sebesar 80 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 72,9%, kemudian pada pertemuan II terjadi 

peningkatan, yaitu pada ketuntasan klasikal siswa meningkat menjadi 86,5% 

dengan rata-rata kelas sebesar 84,6. 

Dari data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas V.C SD Hj. 

Isriati Baiturrahman, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan 

materi sifat-sifat cahaya, maka dapat disimpulkan: 

1. Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual dapat meningkatkan keterampilan guru, terbukti pada siklus I guru 

memperoleh skor sebesar 30 dengan kategori baik serta persentase 

ketuntasannya sebesar 68%. Kemudian pada siklus II meningkat dengan 

diperolehnya skor sebesar 34 dengan kategori baik serta persentase 

ketuntasan sebesar 77,27%. Jadi Penerapan model pembelajaran Quantum 

tipe VAK dengan media audio visual terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan guru.  

2. Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual dapat meningkatkan aktivitas siswa, terbukti pada siklus I siswa 

memperoleh skor rata-rata sebesar 21,6 dengan kategori baik serta dengan 

persentase ketuntasan sebesar 67,5%. Kemudian pada sisklus II meningkat 

dengan diperolehnya skor rata-rata sebesar 23,6 dengan kategori baik serta 

mencapai persentase ketuntasan sebesar 73,75%. Jadi Penerapan model 

pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual terbukti dapat 

meningkatkan aktivitas siwa. 
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3. Penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio 

visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terbukti pada siklus I siswa 

memperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 72,9%. Kemudian pada siklus II terjadi peningkatan dengan 

diperolehnya hasil belajar siswa, dengan rata-rata sebesar 84,6 serta 

ketuntasan klasikal sebesar 86,5%. Jadi Penerapan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang sebelumnya 

telah dirumuskan, yaitu (1) penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA di kelas V.C SD 

Hj. Isriati Baiturrahman, (2) penerapan model pembelajaran Quantum tipe VAK 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. 

Isriati Baiturrahman, (3) penerapan model pembelajaran Quantum tipe dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V.C SD Hj. 

Isriati Baiturrahman, telah terbukti benar, dimana penerapan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK dengan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 

V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan implikasi hasil penelitian dari “Penerapan Model 

Pembelajaran Quantum tipe VAK dengan media audio visual untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman”, maka peneliti 

memberikan saran-saran yang ditujukan kepada siswa, guru, serta sekolah, adapun 

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Praktis 

1. Bagi Guru 

Guru hendaknya lebih dapat mengunakan model pembelajaran inovatif dalam 

pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran juga sangat penting, 

sehingga perlu untuk dioptimalkan penggunaanya di dalam pembelajaran, 

guna membuat pembelajaran akan terasa lebih menarik, menyenangkan, 

bermakna dan berkesan bagi siswa. 

2. Bagi Siswa 

Untuk siswa, agar lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan jangan 

malu-malu untuk bertanya atau menyampaikan pendapat kepada guru atau 

teman lain. Belajar lebih giat lagi, sehingga prestasi akademis dan 

pengetahuan siswa akan lebih luas lagi.  

3. Bagi Sekolah 

Sekolah alangkah baiknya untuk dapat memberikan banyak pelatihan dan 

juga seminar-seminar pendidikan bagi guru, sehingga keprofesionalan serta 

keterampilan guru dalam mengajar akan selalu meningkat dan berkembang 

seiring perkembangan kurikulum dan IPTEK. 
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5.2.2 Teoritis 

1. Pembaca atau Peneliti lain 

Bagi pembaca atau peneliti lain, bahwa penerapan model pembelajaran 

Quantum tipe VAK telah terbukti dapat meningkatkan kalitas pembelajaran 

IPA di kelas V.C SD Hj. Isriati Baiturrahman, sehingga penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian lain yang sejenis. 
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN PENETAPAN 

INDIKATOR 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Model Pembelajaran 

VAK dengan Media  

Audio Visual 

Indikator 

Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran 

IPA melalui Model 

Pembelajaran VAK 

dengan Media  Audio 

Visual 

1. Keterampilan 

bertanya 

2. Keterampilan 

memberi 

penguatan  

3. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

5. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

7. Keterampilan 

membimbing 

kelompok kecil 

dan perorangan 

8. Keterampilan 

mengajar 

 

Melaksanakan pra 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

Memberikan apersepsi 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran ( 

keterampilan membuka 

pelajaran ) 

 

Guru menayangkan media 

video di dalam kelas (Gaya 

belajar  visual dan auditory) 

Menayangkan media 

video di kelas  

(keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

Siswa mengamati media 

yang telah ditayangkan guru 

(Gaya belajar visual) 

Guru mengajukan 

pertanyaaan atau masalah 

yang dikaitkan dengan 

materi yang akan dibahas 

sesuai dengan media yang 

telah ditayangkan sehingga 

siswa dapat mengetahui 

konsep dari meteri. (Gaya 

belajar auditory) 

Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 
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kelompok kecil 

dan perorangan 
Siswa berkelompok untuk 

berdiskusi 

Membimbing siswa 

dalam diskusi kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Siswa melakukan 

pembuktian secara 

berkelompok dari konsep 

yang telah didapatnya di 

sekitar lingkungan sekolah. 

(Gaya belajar kinestetik) 

Memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan 

(keterampilan 

menjelaskan) 

Mengadakan kegiatan 

pembuktian 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

Siswa mempresentasikan 

hasil pengamatan atau 

pembuktiannya 

Pengelolaan kelas dalam 

pembelajaran VAK 

dengan media audio 

visual 

 Guru memberikan 

pemahaman yang benar 

kepada siswa tentang 

konsep yang telah 

dipelajari. 

Memberikan penguatan 

kepada siswa 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

 
Siswa dibantu oleh guru 

menarik kesimpulan 

Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

 

Aktivitas Siswa 

 

Model Pembelajaran 

VAK dengan Media  

Audio Visual 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran IPA 

melalui Model 

Pembelajaran VAK 

dengan Media Audio 

Visual 

1. Visual activities, 

misalnya:  membaca, 

memperhatikan 

gambar, 

demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral activities, 

misalnya: bertanya, 

memberikan saran, 

mengeluarkan 

pendapat dan 

diskusi.  

3. Listening activities, 

misalnya:  

mendengarkan 

uraian, percakapan 

dalam diskusi 

4. Writing activities, 

misalnya:  menulis 

laporan, menyalin. 

5. Drawing activities, 

misalnya:  

menggambar, 

membuat grafik, 

 
Kesiapan dalam belajar 

(Emotional Activities) 

 

Guru menayangkan media 

video di dalam kelas (Gaya 

belajar  visual dan 

auditory) 

Memperhatikan media 

serta penjelasan guru 

(Visual activities, 

Listening activities) Siswa mengamati media 

yang telah ditayangkan 

guru (Gaya belajar visual) 

Guru mengajukan 

pertanyaaan atau masalah 

yang dikaitkan dengan 

materi yang akan dibahas 

sesuai dengan media yang 

telah ditayangkan sehingga 

siswa dapat mengetahui 

konsep dari meteri. (Gaya 

belajar auditory) 

Kemampuan menjawab 

pertanyaan dari guru 

(Oral activities, Mental 

Activities) 

Siswa berkelompok untuk 

berdiskusi 

Melakukan diskusi 

dengan kelompok (Oral 

activities) 

Siswa melakukan 

pembuktian secara 

Melakukan 

kegiatan/percobaan  
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diagram.   

6. Motor activities, 

misalnya: melakukan 

percobaan, 

permainan 

7. Mental activities, 

misalnya:  

mengingat, 

menganalisis, 

mengambil 

keputusan, 

memecahkan soal 

8. Emotional activities, 

misalnya:  gembira, 

berani, bergairah, 

semangat 

berkelompok dari konsep 

yang telah didapatnya di 

sekitar lingkungan sekolah. 

(Gaya belajar kinestetik) 

(Motor activities , 

Emotional activities) 

 

Siswa mempresentasikan 

hasil pengamatan atau 

pembuktiannya 

Membuat laporan hasil 

percobaan (Writing 

activitie, Drawing 

activities) 

Memberikan pendapat 

(Oral activities) 

Guru memberikan 

pemahaman yang benar 

kepada siswa tentang 

konsep yang telah 

dipelajari 

 

Siswa dibantu oleh guru 

menarik kesimpulan 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran (Mental 

activities) 
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LAMPIRAN 2 

KISI-KISI INSTRUMEN 

PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMENPENELITIAN 

JUDUL : 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BELAJAR  IPA KELAS 

V.C SD HJ.ISRIATI BAITURRAHMAN 

No.  Variabel Indikator  Sumber 

Data 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

1.  Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model 

pembelajaran 

VAK dengan 

media  audio 

visual 

10. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

11. Memberikan apersepsi  

12. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

13. Mengajukan 

pertanyaan kepada 

siswa  

14. Menayangkan media 

video di kelas  

15. Mengadakan kegiatan 

pembuktian/percobaan 

16. Memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan 

17. Memberikan penguatan 

kepada siswa  

18. Pengelolaan kelas 

dalam pembelajaran 

VAK dengan media 

audio visual 

19. Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok 

1. Guru  

2. Foto 

3. Catatan 

Lapang

an 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan  
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20. Menutup pelajaran  

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model 

pembelajaran 

VAK dengan 

media audio 

visual 

1. Kesiapan dalam 

belajar  

2. Kemampuan 

menjawab pertanyaan 

dari guru  

3. Memperhatikan 

media serta penjelasan 

guru  

4. Melakukan 

diskusi dengan 

kelompok  

5. Melakukan 

kegiatan/percobaan   

6. Membuat 

laporan hasil 

percobaan 

7. Memberikan 

pendapat  

8. Menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

1. Siswa 

2. Foto  

3. Catatan 

Lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Lembar 

angket 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model 

pembelajaran 

1. Menyebutkan sifat-

sifat cahaya 

2. Mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya 

3. Menyebutkan sifat-

1.Siswa 

2.Hasil 

penilaian 

tertulis 

1. Soal evaluasi 

2. Uraian 

objektif 
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VAK dengan 

media audio 

visual 

sifat cahaya yang di 

pantulkan oleh cermin 

4. Mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya yang di 

pantulkan oleh cermin 

5. Mendeskripsikan 

penguraian cahaya 

6. Menunjukkan 

peristiwa penguraian 

cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus....................Pertemuan I. 

 

Nama Guru  : Arif Bachtiar Yulia Chandra 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V.C / II (Genap) 

Konsep  :  

Hari/Tanggal  :  

 

Petunjuk: 

1. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

kemampuan 

Skor 

1 Melaksanakan 

pra pembelajaran 

Tidak melaksanakan pra 

pembelajaran 

1  

Mengecek kehadiran siswa 2 

Mengecek kehadiran siswa dan 

menyiapkan ruangan 

3 

Mengecek kehadiran siswa, 

menyiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

 

 

4 

2 Memberikan Tidak melaksanakan apersepsi 1  
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Apersepsi Melakukan apersepsi tapi tidak 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

2 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran tapi tidak 

bertanya tentang materi yang 

lalu 

3 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran dan bertanya 

mengenai materi yang lalu 

4 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Tidak menyampai-kan tujuan 

pembelajaran 
1 

 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang kurang jelas dan tidak 

ditulis di papan tulis 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas tapi tidak ditulis di 

papan tulis 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas dan ditulis di papan 

tulis 

 

 

4 

4 Mengajukan Tidak mengajukan pertanyaan 1  
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pertanyaan 

kepada siswa 

Mengajukan pertanyaan tetapi 

tidak jelas dan tidak 

memberikan waktu berpikir 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas tapi tidak memberikan 

waktu berpikir 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas dan memberikan waktu 

berpikir 

4 

5 Menayangkan 

media video di 

kelas 

Tidak menayangkan media 

video dalam pembelajaran 
1 

 

Menayangkan media video 

tetepi tidak sesuai dengan 

materi pelajaran 

2 

Menayangkan media video 

yang relevan dengan materi 
3 

Menayangkan media video 

yang relavan dengan materi dan 

menarik perhatian 

4 

6 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

Tidak memberikan penguatan 

pada siswa 

1 
 

Memberikan ucapan “baik”, 

“bagus” dan lainnya 
2 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward 

3 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward dan ucapan 

4 
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“bagus”, ”baik” dan lainnya 

7 Pengelolaan kelas 

dalam 

pembelajaran 

VAK dengan 

media Audio 

visual 

Membiarkan siswa berlarian di 

dalam kelas 
1 

 

Mengkondisikan siswa namun 

tetap duduk di tempatnya 
2 

Berkeliling memantau siswa 

tapi belum mampu 

mengkondisi-kan siswa 

3 

Berkeliling memantau siswa 

dan sudah mampu 

mengkondisikan siswa 

4 

8 Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

Tidak membagi kelompok dan 

tidak berkeliling membimbing 

kerja siswa 

1 

 

Hanya membagi kelompok 

tanpa mengatur tempat duduk 

dan tidak  berkeliling 

membimbing kerja siswa 

2 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk tetapi 

tidak  berkeliling membimbing 

kerja siswa 

3 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk serta 

berkeliling membimbing kerja 

siswa 

4 
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9 Menutup 

pelajaran 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

dan tidak memberikan evaluasi 
1 

 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

tetapi memberikan evaluasi 

dengan rubrik penilaian 

2 

Menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

3 

Menyimpulkan pelajaran, 

melakukan refleksi, dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

4 

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………… 

 

Skor maksimal : 9 x 4 = 32 

Skor minimal  : 9 x 1 = 9 

n = (32 - 9) + 1 

   = 24 
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Letak Q1 =  (n + 1) 

=  (24 + 1) 

= 6,25 

jadi nilai Q1 adalah 14,25 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

=  (24 + 1) 

= 12,5 

jadi nilai Q2 adalah 20,5 

Letak Q3 =  ( 3n + 1) 

= (72 + 1) 

= 18,25 

jadi nilai Q3 adalah 27,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ……………….. 2013 

Observer, 

 

 

……………………………........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

27,25 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20,5 ≤ skor < 27,25 Baik 

14,25 ≤ skor <20,5 Cukup 

9 ≤ skor < 14,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus....................Pertemuan II. 

 

Nama Guru  : Arif Bachtiar Yulia Chandra 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester :V.C / II (Genap) 

Konsep  :  

Hari/Tanggal  :  

 

Petunjuk: 

1. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

kemampuan 
Skor 

1 Melaksanakan 

pra pembelajaran 

Tidak melaksanakan pra 

pembelajaran 

1  

Mengecek kehadiran siswa 2 

Mengecek kehadiran siswa dan 

menyiapkan ruangan 

3 

Mengecek kehadiran siswa, 

menyiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

 

 

4 
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2 Memberikan 

Apersepsi 

Tidak melaksanakan apersepsi 1  

Melakukan apersepsi tapi tidak 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

2 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran tapi tidak 

bertanya tentang materi yang 

lalu 

3 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran dan bertanya 

mengenai materi yang lalu 

4 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Tidak menyampai-kan tujuan 

pembelajaran 
1 

 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang kurang jelas dan tidak 

ditulis di papan tulis 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas tapi tidak ditulis di 

papan tulis 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas dan ditulis di papan 

tulis 

 

 

4 
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4 Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

Tidak mengajukan pertanyaan 1  

Mengajukan pertanyaan tetapi 

tidak jelas dan tidak 

memberikan waktu berpikir 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas tapi tidak memberikan 

waktu berpikir 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas dan memberikan waktu 

berpikir 

4 

5 Memberikan 

petunjuk 

pelaksanaan 

kegiatan 

Tidak memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan 

1 
 

Memberikan petunjuk tetapi 

tidak jelas 

2 

Memberikan petunjuk dengan 

jelas tetapi tidak membimbing 

siswa melaksanakan petunjuk 

3 

Memberikan petunjuk dengan 

jelas dan membimbing siswa 

melaksanakan petunjuk 

4 

6 Mengadakan 

kegiatan 

pembuktian/perc

obaan 

Tidak mengadakan percobaan 1  

Mengadakan percobaan tetapi 

tidak menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan 

2 

Mengadakan percobaan dan 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan tetapi tidak 

3 
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mendampingi siswa selama 

kegiatan/percobaan 

Mengadakan percobaan, 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan dan mendampingi 

siswa selama 

kegiatan/percobaan 

4 

7 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

Tidak memberikan penguatan 

pada siswa 

1 
 

Memberikan ucapan “baik”, 

“bagus” dan lainnya 

2 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward 

3 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward dan ucapan 

“bagus”, ”baik” dan lainnya 

4 

8 Pengelolaan kelas 

dalam 

pembelajaran 

VAK dengan 

media Audio 

visual 

Membiarkan siswa berlarian di 

dalam kelas 
1 

 

Mengkondisikan siswa namun 

tetap duduk di tempatnya 
2 

Berkeliling memantau siswa 

tapi belum mampu 

mengkondisi-kan siswa 

3 

Berkeliling memantau siswa 

dan sudah mampu 

mengkondisikan siswa 

4 
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9 Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

Tidak membagi kelompok dan 

tidak berkeliling membimbing 

kerja siswa 

1 

 

Hanya membagi kelompok 

tanpa mengatur tempat duduk 

dan tidak  berkeliling 

membimbing kerja siswa 

2 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk tetapi 

tidak  berkeliling membimbing 

kerja siswa 

3 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk serta 

berkeliling membimbing kerja 

siswa 

4 

10 Menutup 

pelajaran 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

dan tidak memberikan evaluasi 
1 

 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

tetapi memberikan evaluasi 

dengan rubrik penilaian 

2 

Menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

3 

Menyimpulkan pelajaran, 

melakukan refleksi, dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

4 

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………… 
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Skor maksimal : 10 x 4 = 40 

Skor minimal  : 10 x 1 = 10 

n = (40 - 10) + 1 

   = 31 

 

Letak Q1 =  (n + 2) 

=  (31 + 2) 

= 8,25 

jadi nilai Q1 adalah 17,25 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

=  (31 + 1) 

= 16 

jadi nilai Q2 adalah 26 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

= (102 + 2) 

= 23,75 

jadi nilai Q3 adalah 33,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ……………….. 2013 

Observer, 

 

 

 

……………………………........ 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

33,75 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik 

26 ≤ skor < 33,75 Baik 

17,75 ≤ skor < 26 Cukup 

10 ≤ skor < 17,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus.................... 

 

Nama Guru  : Arif Bachtiar Yulia Chandra 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V.C / II (Genap) 

Konsep  :  

Hari/Tanggal  :  

 

Petunjuk: 

1. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

kemampuan 
Skor 

1 Melaksanakan 

pra pembelajaran 

Tidak melaksanakan pra 

pembelajaran 

1  

Mengecek kehadiran siswa 2 

Mengecek kehadiran siswa dan 

menyiapkan ruangan 

3 

Mengecek kehadiran siswa, 

menyiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

 

4 
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2 Memberikan 

Apersepsi 

Tidak melaksanakan apersepsi 1  

Melakukan apersepsi tapi tidak 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

2 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran tapi tidak 

bertanya tentang materi yang 

lalu 

3 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran dan bertanya 

mengenai materi yang lalu 

4 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Tidak menyampai-kan tujuan 

pembelajaran 
1 

 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang kurang jelas dan tidak 

ditulis di papan tulis 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas tapi tidak ditulis di 

papan tulis 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas dan ditulis di papan 

tulis 

 

4 
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4 Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

Tidak mengajukan pertanyaan 1  

Mengajukan pertanyaan tetapi 

tidak jelas dan tidak 

memberikan waktu berpikir 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas tapi tidak memberikan 

waktu berpikir 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas dan memberikan waktu 

berpikir 

4 

5 Menayangkan 

media video di 

kelas 

Tidak menayangkan media 

video dalam pembelajaran 
1 

 

Menayangkan media video 

tetepi tidak sesuai dengan 

materi pelajaran 

2 

Menayangkan media video 

yang relevan dengan materi 
3 

Menayangkan media video 

yang relavan dengan materi dan 

menarik perhatian 

4 

6 Memberikan 

petunjuk 

pelaksanaan 

Tidak memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan 

1 
 

Memberikan petunjuk tetapi 

tidak jelas 

2 
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kegiatan Memberikan petunjuk dengan 

jelas tetapi tidak membimbing 

siswa melaksanakan petunjuk 

3 

Memberikan petunjuk dengan 

jelas dan membimbing siswa 

melaksanakan petunjuk 

4 

7 Mengadakan 

kegiatan 

pembuktian/perc

obaan 

Tidak mengadakan percobaan 1  

Mengadakan percobaan tetapi 

tidak menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan 

2 

Mengadakan percobaan dan 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan tetapi tidak 

mendampingi siswa selama 

kegiatan/percobaan 

3 

Mengadakan percobaan, 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan dan mendampingi 

siswa selama 

kegiatan/percobaan 

4 

8 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

Tidak memberikan penguatan 

pada siswa 

1 
 

Memberikan ucapan “baik”, 

“bagus” dan lainnya 
2 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 
3 
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memberikan reward 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward dan ucapan 

“bagus”, ”baik” dan lainnya 

4 

9 Pengelolaan kelas 

dalam 

pembelajaran 

VAK dengan 

media Audio 

visual 

Membiarkan siswa berlarian di 

dalam kelas 
1 

 

Mengkondisikan siswa namun 

tetap duduk di tempatnya 
2 

Berkeliling memantau siswa 

tapi belum mampu 

mengkondisi-kan siswa 

3 

Berkeliling memantau siswa 

dan sudah mampu 

mengkondisikan siswa 

4 

10 Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

Tidak membagi kelompok dan 

tidak berkeliling membimbing 

kerja siswa 

1 

 

Hanya membagi kelompok 

tanpa mengatur tempat duduk 

dan tidak  berkeliling 

membimbing kerja siswa 

2 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk tetapi 

tidak  berkeliling membimbing 

kerja siswa 

3 
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Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk serta 

berkeliling membimbing kerja 

siswa 

4 

11 Menutup 

pelajaran 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

dan tidak memberikan evaluasi 
1 

 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

tetapi memberikan evaluasi 

dengan rubrik penilaian 

2 

Menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

3 

Menyimpulkan pelajaran, 

melakukan refleksi, dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

4 

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………… 

 

Skor maksimal : 11 x 4 = 44 

Skor minimal  : 11 x 1 = 11 

n = (44 - 11) + 1 

   = 34 
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Letak Q1 =  (n + 1) 

=  (34 + 1) 

= 8,75 

jadi nilai Q1 adalah 18,75 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

=  (34 + 1) 

= 17,5 

jadi nilai Q2 adalah 27,5 

Letak Q3 =  ( 3n + 1) 

= (102 + 1) 

= 25,75 

jadi nilai Q3 adalah 35,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ……………….. 2013 

Observer, 

 

 

 

……………………………........ 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

35,75 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

27,5 ≤ skor < 35,75 Baik 

18,75 ≤ skor <27,5 Cukup 

11 ≤ skor < 18,75 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

Siklus.......................... Pertemuan I. 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V.C/II (Genap) 

Materi   :  

Hari/Tanggal  :  

 

Petunjuk: 

1. Lingkarilah  pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 

 

Skor 

1. Kesiapan dalam 

belajar 

 

Belum berada di tempat 

duduknya dan tidak 

membawa peralatan 

belajar yang lengkap 

1 

 

Belum berada di tempat 

duduknya tetapi sudah 

membawa peralatan 

belajar yang lengkap 

2 
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Sudah berada di tempat 

duduknya tetapi tidak 

membawa peralatan 

belajar yang lengkap 

3 

Sudah berada di tempat 

duduknya dan membawa 

perlengkapan belajar yang 

lengkap 

4 

2. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru 

Tidak menjawab dan tidak 

memperhatikan guru 

1 
 

Tidak menjawab  

pertanyaan, tetapi 

memperhatikan guru 

2 

Menjawab pertanyaan satu 

kali dan memperhatikan 

guru 

3 

Menjawab pertanyaan 

lebih dari satu kali dan 

memperhatikan guru 

4 

3. Memperhatikan 

media serta 

penjelasan guru 

Bermain sendiri, tidak 

memperhatikan media,  

dan tidak mencatat tujuan 

dan metode pembelajaran 

yang akan digunakan 

1 

 

Memperhatikan media, 

tetapi sambil bermain dan 

tidak mencatat tujuan dan 

metode pembelajaran yang 

akan digunakan 

2 
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Memperhatikan media 

dengan tenang, tetapi tidak 

mencatat tujuan dan 

metode pembelajaran yang 

akan digunakan 

3 

Memperhatikan media 

dengan tenang dan 

mencatat tujuan dan 

metode pembelajaran yang 

akan digunakan 

4 

4. Melakukan 

diskusi dengan 

kelompok  

Tidak berkelompok, 

berdiskusi, dan bermain 

sendiri 

1 

 

Berkelompok, tetapi 

bermain sendiri dan tidak 

berpendapat dalam diskusi 

2 

Berkelompok, tenang, 

tetapi tidak ikut 

berpendapat dalam diskusi 

3 

Berkelompok, ikut 

berpendapat dalam diskusi 
4 

5. Memberikan 

pendapat 

Tidak memberikan 

pendapat 

1 
 

Memberikan pendapat 

tetapi tidak menggunakan 

bahasa yang sopan 

2 
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Memberikan pendapat 

menggunakan bahasa yang 

sopan tetapi tidak 

memberikan tanggapan 

terhadap pendapat teman 

3 

Memberikan pendapat 

menggunakan bahasa yang 

sopan dan memberikan 

tanggapan terhadap 

pendapat teman 

4 

6. Menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

Tidak menyimpulkan 

materi dan melakukan 

refleksi 

1 

 

Tidak menyimpulkan 

materi, tetapi melakukan 

refleksi 

2 

Menyimpulkan materi, 

tetapi tidak melakukan 

refleksi 

3 

Menyimpulkan materi dan 

melakukan refleksi 
4 

JumlahSkor = ………….. Kategori = ………………… 

Skor maksimal = 6 x 4 = 24 

Skor minimal  = 6 x 1 = 6 

n = (24 - 6) + 1 

   = 19 
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Letak Q1 =  (n + 2) 

     =  (19 + 2) 

     = 5,25 

jadi nilai Q1 adalah 10,25 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

     =  (19 + 1) 

     = 10 

jadi nilai Q2 adalah 15 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

     = (57 + 2) 

     = 14,75 

jadi nilai Q3 adalah 19,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, …………………….. 2013 

Observer, 

 

 

 

 

……………………................ 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

19,75 ≤ skor ≤ 24 Sangat baik 

15 ≤ skor < 19,75 Baik 

10,25 ≤ skor < 15 Cukup 

6 ≤ skor < 10,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

Siklus.......................... Pertemuan II. 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V.C/II (Genap) 

Materi   :  

Hari/Tanggal  :  

 

Petunjuk: 

1. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

1. Kesiapan dalam 

belajar 

 

Belum berada di tempat 

duduknya dan tidak 

membawa peralatan belajar 

yang lengkap 

1 
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Belum berada di tempat 

duduknya tetapi sudah 

membawa peralatan belajar 

yang lengkap 

2 

Sudah berada di tempat 

duduknya tetapi tidak 

membawa peralatan belajar 

yang lengkap 

3 

Sudah berada di tempat 

duduknya dan membawa 

perlengkapan belajar yang 

lengkap 

4 

2. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru 

Tidak menjawab dan tidak 

memperhatikan guru 

1 
 

Tidak menjawab  pertanyaan, 

tetapi memperhatikan guru 

2 

Menjawab pertanyaan satu 

kali dan memperhatikan guru 

3 

Menjawab pertanyaan lebih 

dari satu kali dan 

memperhatikan guru 

4 

3. Memperhatikan 

media serta 

penjelasan guru 

Bermain sendiri, tidak 

memperhatikan penjelasan,  

dan tidak mencatat tujuan dan 

metode pembelajaran yang 

akan digunakan 

1 
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Memperhatikan penjelasan 

tetapi sambil bermain dan 

tidak mencatat tujuan dan 

metode pembelajaran yang 

akan digunakan 

2 

Memperhatikan penjelasan 

dengan tenang, tetapi tidak 

mencatat tujuan dan metode 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

3 

Memperhatikan penjelasan 

dengan tenang dan mencatat 

tujuan dan metode 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

4 

4. Melakukan 

diskusi dengan 

kelompok  

Tidak berkelompok, 

berdiskusi, dan bermain 

sendiri 

1 

 

Berkelompok, tetapi bermain 

sendiri dan tidak berpendapat 

dalam diskusi 

2 

Berkelompok, tenang, tetapi 

tidak ikut berpendapat dalam 

diskusi 

3 

Berkelompok, ikut 

berpendapat dalam diskusi 
4 

5. Melakukan Tidak melakukan percobaan 1  
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kegiatan/percob

aan 

Melakukan percobaan tetapi 

tidak menyiapkan peralatan 

dengan benar 

2 

Melakukan percobaan dan 

menyiapkan peralatan dengan 

benar 

3 

Melakukan percobaan, 

menyiapkan peralatan dengan 

benar dan mengikuti langkah-

langkah kegiatan dengan 

benar 

4 

6. Membuat 

laporan hasil 

percobaan 

 

Bermain sendiri, tidak 

menyimak dan membuat 

laporan hasil percobaan 

1 

 

Tenang, tetapi tidak 

menyimak dan membuat 

laporan hasil percobaan 

2 

Tenang dan menyimak, tetapi 

tidak membuat laporan hasil 

percobaan 

3 

Tenang, menyimak dan 

membuat laporan hasil 

percobaan 

4 

7. Memberikan 

pendapat 

Tidak memberikan pendapat 
1 

 

Memberikan pendapat tetapi 

tidak menggunakan bahasa 

yang sopan 

2 
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Memberikan pendapat 

menggunakan bahasa yang 

sopan tetapi tidak 

memberikan tanggapan 

terhadap pendapat teman 

3 

Memberikan pendapat 

menggunakan bahasa yang 

sopan dan memberikan 

tanggapan terhadap pendapat 

teman 

4 

8. Menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

Tidak menyimpulkan materi 

dan melakukan refleksi 
1 

 

Tidak menyimpulkan materi, 

tetapi melakukan refleksi 
2 

Menyimpulkan materi, tetapi 

tidak melakukan refleksi 

3 

Menyimpulkan materi dan 

melakukan refleksi 
4 

JumlahSkor = ………….. Kategori = ………………… 

Skor maksimal =8 x 4 = 32 

Skor minimal  =8 x 1 = 8 

n = (32 - 8) + 1 

   = 25 
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Letak Q1 =  (n + 2) 

     =  (25 + 2) 

     = 6,75 

jadi nilai Q1 adalah 13,75 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

     =  (25 + 1) 

     = 13 

jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

     = (75 + 2) 

     = 19,25 

jadi nilai Q3 adalah 26,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, …………………….. 2013 

Observer, 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

26,25 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26,25 Baik 

13,75 ≤ skor <20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,75 Kurang 
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…………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET RESPONS SISWA 

dalam Penerapan Model Pembelajaran VAK dengan Media Audio Visual 

Siklus ………………………….. 

 

NamaSiswa  :  

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V.C / 2 (Genap) 

Materi   : Sifat-sifat Cahaya 

 

Petunjuk Kerja: 

Pilih dan silanglah salah satu jawaban yang sesuai! 

1. Apakah kamu senang dengan tayangan video yang di tampilkan dalam 

pembelajaran? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah kamu senang dengan adanya praktikum di dalam pembelajaran? 

a. Ya 
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b. Tidak 

3. Apakah kamu paham dengan materi tadi? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah dengan menggunakan pembelajaran seperti tadi kamu lebih mudah 

memahami materi? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah kamu mau belajar lagi dengan menggunakan cara mengajar bapak 

seperti tadi? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA melalui Model pembelajaran VAK dengan media 

Audio Visual di SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Siklus ……………………. 

 

RuangKelas : V.C 

Nama Guru :  

Hari/tanggal :  

Pukul  :  

 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Semarang, …………………2013 

Observer, 

 

 

 

………………………................. 
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LAMPIRAN 4 

PENGGALAN SILABUS 
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SILABUS SIKLUS I 
 

Nama Sekolah  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Program : V / SEKOLAH DASAR 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok  

Pengalaman 

Belajar 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

6.1 Mendeskripsika

n sifat-sifat 

cahaya 

 

Cahaya 

Dan 

Sifat-

Sifatnya 

 

Menyebutkan 

sifat cahaya : 

- cahaya 

merambat 

lurus 

- cahaya 

menembus 

benda bening  

- cahaya dapat 

dipantulkan. 

- cahaya dapat 

dibiaskan 

o Menyebutkan 

sifat-sifat 

cahaya 

o Mendeskripsi

kan sifat-sifat 

cahaya 

Tugas 

Individu 

dan 

Kelompok 

 

 

 

Soal 

Uraian  

Laporan 

 

 

 

4 x 35 menit 

(2 

pertemuan) 

Media: 

Video 

Pembelajaran IPA 

Sumber: 

 Depdiknas.2007.

Standar Isi untuk 

SD/MI.Jakarta:De

pdiknas  

 Sukiman. 2012. 

Pengembangan 

Media 
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Pembelajaran. 

Yogyakarta:Pusta

ka Insan Madani. 

 DePorter, Bobbi, 

Mark Reardon 

dan Sarah Singer-

Nourie. 2010. 

Quantum 

Teaching. 

Bandung:Mizan 

Pustaka 

 DePorter, Bobbi, 

Mike Hernacki. 

2012. Quantum 

Learning. 

Bandung:Mizan 

Pustaka. 

 Sulistyanto, heri 

dan edi wiyono. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 
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SILABUS SIKLUS II 
 

Nama Sekolah  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Program : V / SEKOLAH DASAR 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok  

Pengalaman 

Belajar 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber/ Bahan/ Alat 

Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

6.1 M

endeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Cahaya 

Dan 

Sifat-

Sifatnya 

 

o Memahami 

sifat 

cermin 

datar, 

cermin 

cekung dan 

cermin 

cembung. 

o Memaham

i bayangan 

yang 

terjadi pada 

cermin 

o Menyebutkan 

sifat-sifat 

cahaya yang di 

pantulkan oleh 

cermin 

o Mendeskripsik

an sifat-sifat 

cahaya yang di 

pantulkan oleh 

cermin 

o Mendeskripsik

an penguraian 

cahaya 

Tugas 

Individu 

dan 

Kelompok 

 

 

 

Soal 

Uraian  

Laporan 

 

 

 

4 x 35 menit 

(2 

pertemuan) 

Media: 

Video Pembelajaran 

IPA 

Sumber: 

 Depdiknas.2007.Stan

dar Isi untuk 

SD/MI.Jakarta:Depdi

knas  

 Sukiman. 2012. 

Pengembangan 



 
 

 
 

223 

datar, 

cermin 

cekung, 

cermin 

cembung. 

o Memaham

i istilah 

dari 

pemantulka

n teratur, 

bayangan 

semu, 

bayangan 

nyata, 

pembiasan, 

medium, 

garis 

normal, 

spektrum 

o Menyebut

kan contoh 

peristiwa 

penguraian 

cahaya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

o Menunjukkan 

peristiwa 

penguraian 

cahaya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Media Pembelajaran. 

Yogyakarta:Pustaka 

Insan Madani. 

 DePorter, Bobbi, 

Mark Reardon dan 

Sarah Singer-Nourie. 

2010. Quantum 

Teaching. 

Bandung:Mizan 

Pustaka 

 DePorter, Bobbi, 

Mike Hernacki. 

2012. Quantum 

Learning. 

Bandung:Mizan 

Pustaka. 

 Sulistyanto, heri dan 

edi wiyono. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas 
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LAMPIRAN 5 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I (Pertemuan 1) 

Sekolah : SD Hj. Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari, Tanggal  : Senin, 11 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

6.   Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya 

atau model 

II. Kompetensi Dasar 

6.1. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

III. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat cahaya 

2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran siswa dapat menyebutkan 

sifat-sifat cahaya dengan benar 

2. Melalui pengamatan video pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya dengan tepat 

Karakter siswa yang di harapkan:  

Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( 

carefulness) 

V. Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya: 

1. Merambat lurus 
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2. Menembus benda bening 

3. Dapat dipantulkan 

4. Dapat dibiaskan  

VI. Metode dan Model Pembelajara 

a. Metode  

 Diskusi 

 Ceramah variasi 

 Tanya jawab 

 Penugasan 

b. Model  

Quantum tipe VAK 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

IV. Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Berdo’a 

3. Presensi 

V. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru mengkondisikan kelas. 

2. Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar 

3. Siswa diberikan apersepsi dengan di berikan pertanyaan 

“mengapan kita bisa melihat suatu benda?” 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan 

pembelajaran 

VI. Kegiatan Inti (45 menit) 

Ekplorasi 

1. Siswa di berikan sebuah gambaran awal tentang materi yang 

akan di pelajari 

2. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

3. Guru menyampaikan peraturan selama pembelajaran 

Elaborasi 

8. Guru menayangkan video Pembelajaran dengan materi sifat-
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sifat cahaya di depan kelas (gaya belajar visual dan auditory) 

9. Siswa mengamati video (gaya belajar visual dan auditory) 

10. Guru membimbing siswa selama penayangan video  

2. Siswa di bagi menjadi 8  kelompok 

3. Siswa dibagikan  lembar kerja kelompok oleh guru 

4. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja 

5. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya (gaya belajar auditory) 

6. Kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan 

terhadap presentasi kelompok yang maju 

Konfirmasi 

3. Guru memberikan koreksi hasil diskusi siswa 

4. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang 

materi yang belum jelas. 

VII. Kegiatan Penutup (15 menit) 

3. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran 

4. Penugasan pekerjaan rumah 

VIII. Media dan Sumber belajar 

Media: 

Video Pembelajaran IPA 

Sumber: 

 Depdiknas.2007.Standar Isi untuk SD/MI.Jakarta:Depdiknas  

 Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta:Pustaka 

Insan Madani. 

 DePorter, Bobbi, Mark Reardon dan Sarah Singer-Nourie. 2010. Quantum 

Teaching. Bandung:Mizan Pustaka 

 DePorter, Bobbi, Mike Hernacki. 2012. Quantum Learning. Bandung:Mizan 

Pustaka. 

 Sulistyanto, heri dan edi wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 



228 
 

 
 

IX. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

a. Awal : Lisan 

b. Proses : Tertulis 

c. Akhir : Tertulis 

2. Teknik 

a. Tes : Tes tertulis 

b. Non tes : Unjuk kerja 

3. Bentuk tes: 

Soal uraian 

4. Instrumen penilaian : 

Soal evaluasi  
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Lampiran 

Materi Ajar 

Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya 

yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan 

oleh benda ke mata sehingga benda tersebut dapat terlihat. Cahaya berasal dari 

sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber 

cahaya. Contoh sumber cahaya adalah matahari, lampu, senter, dan bintang. 

Cahaya memiliki sifat merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat 

dipantulkan. 

1. Cahaya Merambat Lurus 

Salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus dari sumbernya. 

Lihat contoh kedua gambar disebelah kiri. Gambar tersebut membuktikan 

bahwa cahaya merambat lurus. 

Contoh lain yang membuktikan cahaya merambat lurus tampak pada berkas 

cahaya matahari yang menembus masuk ke dalam ruangan yang gelap. 

Demikian pula dengan berkas lampu sorot pada malam hari 

    

2. Cahaya Menembus Benda Bening 

Gambar bawah ini adalah seorang anak yang mengarahkan senter kesebuah 

kertas putih dan cahaya tidak tembus. Kemudian kertas putih diganti dengan 

plastik bening maka cahaya dapat tembus. Dari percobaan tersebut 

membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening tetapi tidak menembus 

benda yang tidak bening apalagi benda gelap. 

Cahaya menembus benda bening dapat terlihat jika kita menerawangkan 

plastik bening ke arah sinar lampu. Sinar tersebut dapat kita lihat karena 

cahaya dapat menembus benda bening. Jika cahaya mengenai benda yang 

gelap (tidak bening) misalnya pohon, tangan, mobil, maka akan membentuk 

http://2.bp.blogspot.com/-A1l218MwJ8M/T0ucSA-0vNI/AAAAAAAAAdY/uRRvHuTtyDA/s1600/cahaya+2.png
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bayangan.  

Contoh lain yang membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening 

adalah jika kita berada di dalam ruangan berkaca berwarna bening dan kita 

memandang ke halaman kita dapat melihat anak-anak yang sedang bermain di 

halaman.  

 

3. Dapat Dipantulkan 

Kita dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Prosesnya yaitu 

sinar/cahaya mengenai benda dan benda yang terkena cahaya 

memantulkannya ke mata kita  

4. Dapat Dibiaskan 

Perhatikan gambar sebatang pinsil dalam gelas berisi air di bawah, pensil 

terlihat seolah-olah bengkok hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya. 
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Lembar Diskusi Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan sifat-sifat cahaya! 

2. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari hal yang menunjukkan 

sifat – sifat cahaya tersebut! 
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah    : SD Hj.Isriati Baiturahman 

Kelas/Semester  : V/1 

Mata Pelajaran  : IPA 

Hari/tanggal   : Senin, 11 Februari 2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Standar Kompetensi 

 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

kogmitif 

No. 

Soal 

6. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

6.1. M

endeskripsikan 

sifat-sifat 

cahaya  

Sifat-sifat 

cahaya 

 

6.1.1. Menyebutkan 

sifat-sifat cahaya 

 

6.1.2. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya  

Tes 

tertulis 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

C2 

1 

 

 

 

3 

4,5 
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EVALUASI 

1. Apa sajakah sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui? 

2. Apakah yang dimaksud dengan pembiasan cahaya itu? 

3. Bagaimanakah maksut dari cahaya merambat lurus? 

4. Apakah manfaat yang kita peroleh dari adanya pemantulan cahaya? 

5. Mengapa kita menggunakan kacamata hitam saat panas? 

 

Kunci Jawaban 

1. Cahaya menembus benda bening, cahaya merambat lurus, cahaya dapat di 

pantulkan, cahaya dapat dibiaskan 

2. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah cahaya oleh media tertentu 

3. Bahwa arah rambat cahaya selalu dalam satu garis lurus/ tidak berbelok. 

4. Kita dapat melihat benda yang ada di sekitar kita, karena semua benda 

memantulkan cahaya. 

5. Karena kacamata hitam dapat meredam cahaya panas yang sampai ke mata 

kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran:  x 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I (Pertemuan ke-2) 

Sekolah : SD Hj. Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari, Tanggal  : Jum’at 15 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

6.   Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya 

atau model 

II. Kompetensi Dasar 

6.2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

III. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat cahaya 

2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video pembelajaran siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

cahaya dengan benar 

2. Melalui demonstrsi siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

dengan tepat 

V. Karakter siswa yang di harapkan:  

Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( 

carefulness) 

VI. Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya: 

1. Merambat lurus 
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2. Menembus benda bening 

3. Dapat dipantulkan 

4. Dapat dibiaskan  

VII. Metode dan Model Pembelajara 

a. Metode  

 Diskusi 

 Ceramah variasi 

 Penugasan  

 Tanya jawab 

 Demonstrasi 

b. Model Quantum tipe VAK 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

I. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Berdo’a 

3. Presensi 

II. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru mengkondisikan kelas. 

2. Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar 

3. Guru melakukan apersepsi Dengan bertanya kepada siswa “siapa 

yang masih ingat tentang sifat cahaya?” 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan 

pembelajaran. 

III. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang telah diajarkan 

kemarin (gaya belajar auditory) 

2. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

3. Guru menyampaikan peraturan selama pembelajaran 

Elaborasi 

1. Siswa di bagi menjadi 8  kelompok 
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2. Guru membagikan panduan langkah-langkah kegiatan siswa 

3. Siswa mengikuti langkah-langkah kegiatan di dalam melakukan 

percobaan untuk membuktikan teori sifat-sifat cahaya yang telah 

diketahui siswa (gaya belajar kinestetik) 

4. Guru membantu siswa jika menemui kesulitan dalam melakukan 

percobaan 

5. Siswa mencatat hal-hal yang perlu d laporkan mengenai hasil 

dari kegiatannya 

6. Siswa mempresentasikan hasil percobaanya (gaya belajar 

auditory) 

7. Kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan 

terhadap presentasi kelompok yang maju 

8. Guru menayangkan kembali sekilas tentang video sifat-sifat 

cahaya yang telah di tayangkan sebelumnya sebagai tolak ukur 

hasil percobaan siswa. 

Konfirmasi  

1. Guru memberikan tanggapan dari hasil presentasi siswa 

2. Guru memberikan koreksi hasil diskusi siswa 

3. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang 

materi yang belum jelas 

IV. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

2. Evaluasi 

IX. Media dan Sumber belajar 

Media: 

Video Pembelajaran IPA 

Sumber: 

 Depdiknas.2007.Standar Isi untuk SD/MI.Jakarta:Depdiknas  

 Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta:Pustaka 

Insan Madani. 



237 
 

 
 

 DePorter, Bobbi, Mark Reardon dan Sarah Singer-Nourie. 2010. Quantum 

Teaching. Bandung:Mizan Pustaka 

 DePorter, Bobbi, Mike Hernacki. 2012. Quantum Learning. Bandung:Mizan 

Pustaka. 

 Sulistyanto, heri dan edi wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

X. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

a. Awal : Lisan 

b. Proses : Tertulis 

c. Akhir : Tertulis 

2. Teknik 

a. Tes : Tes tertulis 

b. Non tes : Unjuk kerja 

3. Bentuk tes 

Soal uraian 

4. Instrumen penilaian : 

Soal evaluasi  
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Lampiran 

Materi Ajar 

Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya 

yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan 

oleh benda ke mata sehingga benda tersebut dapat terlihat. Cahaya berasal dari 

sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber 

cahaya. Contoh sumber cahaya adalah matahari, lampu, senter, dan bintang. 

Cahaya memiliki sifat merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat 

dipantulkan. 

1. Cahaya Merambat Lurus 

Salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus dari sumbernya. 

Lihat contoh kedua gambar disebelah kiri. Gambar tersebut membuktikan 

bahwa cahaya merambat lurus. 

Contoh lain yang membuktikan cahaya merambat lurus tampak pada berkas 

cahaya matahari yang menembus masuk ke dalam ruangan yang gelap. 

Demikian pula dengan berkas lampu sorot pada malam hari 

    

2. Cahaya Menembus Benda Bening 

Gambar bawah ini adalah seorang anak yang mengarahkan senter kesebuah 

kertas putih dan cahaya tidak tembus. Kemudian kertas putih diganti dengan 

plastik bening maka cahaya dapat tembus. Dari percobaan tersebut 

membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening tetapi tidak menembus 

benda yang tidak bening apalagi benda gelap. 

Cahaya menembus benda bening dapat terlihat jika kita menerawangkan 

plastik bening ke arah sinar lampu. Sinar tersebut dapat kita lihat karena 

cahaya dapat menembus benda bening. Jika cahaya mengenai benda yang 

http://2.bp.blogspot.com/-A1l218MwJ8M/T0ucSA-0vNI/AAAAAAAAAdY/uRRvHuTtyDA/s1600/cahaya+2.png
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gelap (tidak bening) misalnya pohon, tangan, mobil, maka akan membentuk 

bayangan.  

Contoh lain yang membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening 

adalah jika kita berada di dalam ruangan berkaca berwarna bening dan kita 

memandang ke halaman kita dapat melihat anak-anak yang sedang bermain di 

halaman.  

 

3. Dapat Dipantulkan 

Kita dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Prosesnya yaitu sinar/cahaya 

mengenai benda dan benda yang terkena cahaya memantulkannya ke mata kita  

4. Dapat Dibiaskan 

Perhatikan gambar sebatang pinsil dalam gelas berisi air di bawah, pensil 

terlihat seolah-olah bengkok hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya. 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

 

A. Tujuan: 

Menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus 

B. Alat dan bahan: 

1. Lilin 

2. Paku 

3. Korek api 

4. Karton tebal ukutan 15 cm × 15 cm (3 buah) 

5. Spidol 

C. Langkah Kegiatan 

1. Lubangi bagian tengah karton dengan paku yang berukuran cukup besar. 

2. Tegakkan ketiga karton yang telah dilubangi bagian tengahnya. 

3. Beri nama masing-masing karton, yaitu A, B, dan C dengan spidol. 

4. Atur letak karton sehingga ketiga lubang karton tersebut sejajar. 

5. Letakkan lilin yang telah dinyalakan dengan menggunakan korek api di 

depan karton A. 

6. Lihatlah nyala lilin dari karton C, apakah nyala lilin terlihat? 

7. Geser karton A sedikit ke arah kiri atau kanan, kemudian lihat lagi nyala 

lilin C, apakah nyala lilin terlihat? 

8. Kembalikan karton A ke posisi awalnya, kemudian geser karton B sedikit 

ke kiri atau ke kanan. kemudian lihat lagi nyala lilin C, apakah nyala lilin 

terlihat? 

9. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan: 

Menunjukkan bahwa cahaya menembus benda bening 

B. Alat dan Bahan: 

1. Lampu senter 

2. Kardus 

3. Gelas bening 

4.  Plastik hitam 

5. Plastik bening 

6. Batu bata 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Letakkan benda-benda tersebut diatas meja 

2. Sorotkan cahaya dari lampu sentermu mengenai benda-benda tersebut 

secara berturut-turut. 

3. Amati apakah cahaya lampu senter menembus benda-benda tersebut! 

4. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini! 

No Benda 
Tembus cahaya 

Senter 

Tidak Tembus Cahaya 

Senter 

1 Gelas Bening   

2 Plestik Bening   

3 Plastik Hitam   

4 Karton   

5 Batu Bata   
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan : 

Menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan 

B. Alat dan Bahan : 

1. Senter 

2. Kaca 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Berdirilah di depan kaca! 

2. Sorotkan senter pada  bayangan benda yang ada di dalam kaca 

tersebut. 

3. Lihatlah pada penda asli yang kamu sorot dengan senter tadi. 

4. Apa yang terjadi pada benda asli tersebut? 

5. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan : 

Menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan 

B. Alat dan Bahan : 

1. 2 buah Gelas Bening (A dan B) 

2. Pensil/bolpoin 

3. Uang Logam 

4. Air 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Masukan air ke dalam gelas bening  (A) yang telah disediakan! 

2. Masukan Pulpen ke dalam gelas A yang telah diisi air dan masukan 

pulpen lainnya ke dalam gelas kosong  (B) yang tidak diisi air.  

3. Amati perbedaan antara pensil yang ada di dalam gelas A dan gelas B! 

4. Ambil pensil yang ada pada gelas A dan B kemudian masukkan uang 

logam pada ke dua gelas tersebut! 

5. Perhatikan uang logam yang ada di kedua gelas dari atas!  

6. Manakah yang terlihat lebih dalam? 

7. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah    : SD Hj.Isriati Baiturahman 

Kelas/Semester  : V/1 

Mata Pelajaran  : IPA 

Hari/tanggal   : Jum’at 15 Februari 2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Standar Kompetensi 

 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

kogmitif 

No. 

Soal 

6. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

6.1. M

endeskripsikan 

sifat-sifat cahaya  

Sifat-

sifat 

cahaya 

 

6.1.1. Menyebutkan sifat-

sifat cahaya 

 

6.1.2. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya  

Tes 

tertulis 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

1-4 

 

 

 

5 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

 

1. Apa saja sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui? 

2. Mengapa plastik bening dapat di tembus cahaya sementara batu bata tidak 

bisa di tembus? 

3. Apa sajakah sumber cahaya yang kamu ketahui? 

4. Kita dapat  melihat cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah yang 

ada di rumah, itu berarti sifat apakah yang di miliki cahaya?  

5. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memanfaatkan sifat-sifat cahaya 

tersebut untuk apa saja? 

 

KUNCI JAWABAN 

1. Dapat menembus benda bening, merambat lurus, dapat di pantulkan dan 

dapat di biaskan 

2. Karaena sifat dari cahaya yang dapat menembus benda bening 

3. Matahari, bulan, bintang. 

4. Merambat lurus 

5. Kita dapat membuat teropong berbentuk leter L, menggunakan plastik bening 

untuk melindungi bola lampu, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran:  x 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II (pertemuan ke-1) 

Sekolah : SD Hj. Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari, Tanggal  : Senin, 18 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

6.   Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya 

atau model 

II. Kompetensi Dasar 

6.1. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

III. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat cahaya yang di pantulkan oleh cermin 

2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang di pantulkan oleh cermin 

3. Mendeskripsikan penguraian cahaya 

4. Menunjukkan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-

hari 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran siswa dapat menyebutkan 

sifat-sifat cahaya yang di pantulkan oleh cermin dengan tepat 

2. Melalui pengamatan video pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya yang di pantulkan oleh cermin dengan tepat 

3. Melalui pengamatan video pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan 

penguraian cahaya dengan tepat 

4. Melalui pengamatan video pembelajaran siswa dapat menunjukkan 

peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan 
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benar 

Karakter siswa yang di harapkan: 

Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( 

carefulness) 

V. Materi Ajar 

1. Sifat-sifat cahaya yang dipantulakan oleh cermin datar 

2. Sifat-sifat cahaya yang dipantulakan oleh cermin cekung 

3. Sifat-sifat cahaya yang dipantulakan oleh cermin cembung 

4. Penguraian cahaya 

VI. Metode dan Model Pembelajara 

a. Metode  

 Diskusi 

 Ceramah variasi 

 Tanya jawab 

 Penugasan 

a. Model 

Quantum tipe VAK 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

I. Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Berdo’a 

3. Presensi 

II. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru mengkondisikan kelas. 

2. Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar 

3. Siswa diberikan apersepsi dengan di berikan pertanyaan “siapa 

yang pernah melihat pelangi?”. 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan 

pembelajaran. 
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III. Kegiatan Inti (45 menit) 

Ekplorasi 

1. Siswa di berikan sebuah gambaran awal tentang materi yang 

akan di pelajari 

2. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

3. Guru menyampaikan peraturan selama pembelajaran 

Elaborasi 

1. Guru menayangkan video Pembelajaran dengan materi 

pemantulan cahaya oleh cermin dan penguraian cahaya di depan 

kelas (gaya belajar visual dan auditory) 

2. Siswa mengamati video (gaya belajar visual dan auditory) 

3. Guru membimbing siswa selama penayangan video  

7. Siswa di bagi menjadi 8  kelompok 

8. Siswa di bagikan sebuah peta konsep dari materi pemantulan 

cahaya oleh cermin dan penguraian cahaya (gaya belajar visual) 

9. Siswa di jelaskan sedikit tentang maksud dari peta konsep 

tersebut  (gaya belajar auditory) 

10. Siswa dibagikan  lembar kerja kelompok oleh guru  

11. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja 

12. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya (gaya belajar auditory) 

13. Kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan 

terhadap presentasi kelompok yang maju 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan koreksi hasil diskusi siswa 

2. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang 

materi yang belum jelas. 

IV. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran 

2. Penugasan pekerjaan rumah 
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VIII. Media dan Sumber belajar 

Media: 

Video Pembelajaran IPA 

Sumber: 

 Depdiknas.2007.Standar Isi untuk SD/MI.Jakarta:Depdiknas  

 Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta:Pustaka 

Insan Madani. 

 DePorter, Bobbi, Mark Reardon dan Sarah Singer-Nourie. 2010. Quantum 

Teaching. Bandung:Mizan Pustaka 

 DePorter, Bobbi, Mike Hernacki. 2012. Quantum Learning. Bandung:Mizan 

Pustaka. 

 Sulistyanto, heri dan ediwiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

IX. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

d. Awal : Lisan 

e. Proses : Tertulis 

f. Akhir : Tertulis 

2. Teknik 

c. Tes  : Tes tertulis 

d. Non tes : Unjuk kerja 

3. Bentuk tes: 

Soal uraian 

4. Instrumen penilaian: 

Soal evaluasi 

 

 

 

 

 

Lampiran 
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Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin tentunya berbeda-beda 

sesuai dengan bentuk permukaan cermin tersebut. Berdasarkan permukaannya, 

cermin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan 

cermin cembung. 

Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya datar. Contohnya 

cermin yang ada di meja rias. Cermin cekung adalah cermin yang pemukaan 

pantulnya berupa cekungan. Cekungan ini seperti bagian dalam dari bola. 

Contohnya bagian dalam lampu senter dan lampu mobil. Cermin cembung adalah 

cermin yang permukaan pantulnya berupa cembungan. Cembungan ini seperti 

bagian luar suatu bola. Contohnya spion pada mobil dan motor. 

d. Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar 

1. Bayangan benda tegak dan semu. Bayangan semu adalah bayangan yang 

dapat kita lihat dalam cermin, tetapi di tempat bayangan tersebut tidak 

terdapat cahaya pantul. 

2. Besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda 

sebenarnya. 

3. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya. 

4. Bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benda dan 

sebaliknya. 

 

 

 

e. Sifat cahaya yang mengenai cermin cekung 
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Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin Cekung, sifat bayangan yang 

dibentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda. Jika letak benda 

dekat dengan cermin cekung maka akan terbentuk bayangan yang memilki 

sifat semu, lebih besar, dan tegak. Ketika benda dijauhkan dari cermin cekung 

maka akan diperoleh bayangan yang bersifat nyata dan terbalik 

f. Sifat cahaya yang mengenai cermin cembung 

Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah semu, tegak dan 

diperkecil. 

 

Penguraian cahaya adalah pemecahan sebuah cahaya putih (polikromatik) 

menjadi spektrum cahaya (monokromatik), yang terdiri dari cahaya merah, jingga, 

kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Peristiwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA KONSEP 



252 
 

 
 

Merah 

Ungu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Diskusi Siswa 

Cahaya matahari 

Dipantulkan Diuraikan 

Jingga 

Kuning 

Hijau 

Biru 

Nila 

S

P

E

K

T

R

U

M

 

C

A

H

A

Y

A 
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Kerjakan soal berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan bagaimanakah sifat dari bayangan yang dipantulkan oleh 

cermin datar! 

2. Sebutkan bagaimanakah sifat dari bayangan yang dipantulkan oleh 

cermin cekung! 

3. Sebutkan bagaimanakah sifat dari bayangan yang dipantulkan oleh 

cermin cembung! 

4. Bagaimanakah terjadinya pelangi? Jelaskan! 
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah    : SD Hj.Isriati Baiturahman 

Kelas/Semester  : V/1 

Mata Pelajaran  : IPA 

Hari/tanggal   : Senin, 18 Februari 2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

kogmitif 

No. 

Soal 

6. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

6.2.  

Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya  

6.1.1. Pemantulan 

cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Penguraian 

cahaya 

 

6.1.1.1. Menyebutkan 

sifat-sifat cahaya 

yang di pantulkan 

oleh cermin 

6.1.1.2. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

yang di pantulkan 

oleh cermin 

6.1.2.1. Mendeskripsikan 

penguraian 

cahaya 

6.1.2.2. Menunjukkan 

peristiwa 

penguraian 

cahaya dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Tes 

tertulis 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

1,2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 
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Lembar Soal Evaluasi 

1. Apa sajakah sifat bayangan yang terbentuk dari cermin datar? 

2. Bagaimanakah sifat bayangan benda yang terbentuk dari cermin cekung jika 

benda  terletak di dekat cermin? 

3. Apakah  maksut dari sifat bayangan maya, tegak, diperkecil? 

4. Apa yang kamu ketahui tentang pengraian cahaya? 

5. Dalam kehidupan sehari-hari peristiwa apakah yang menunjukkan peristiwa 

penguraian cahaya? 

 

Kunci Jawaban 

1. Maya, tegak, sama besar 

2. Maya, tegak, lebih besar 

3. Maya: Bayangan dapat kita lihat dalam cermin, tetapi di tempat bayangan 

tersebut tidak terdapat cahaya pantul 

Tegak: bayangan yang dibentuk oleh cermin tidak terbakik/ berbentuk sama 

dengan benda aslinya 

Diperkecil: bayangan yang dibentuk oleh cermin lebih kecil dari pada benda 

aslinya. 

4. Penguraian cahaya adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya 

spektrum warna 

5. Peristiwa terjadinya pelangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran:  x 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II (pertemuan ke-2) 

Sekolah : SD Hj. Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari, Tanggal  : Jum’at, 22 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

6.   Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya 

atau model 

II. Kompetensi Dasar 

6.2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

III. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat cahaya yang di pantulkan oleh cermin 

2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang di pantulkan oleh cermin 

3. Mendeskripsikan penguraian cahaya 

4. Menunjukkan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-

hari 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video pembelajaran siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

cahaya yang di pantulkan oleh cermin dengan tepat 

2. Melalui demonstrsi siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

yang di pantulkan oleh cermin dengan tepat 

3. Melalui demonstrasi siswa dapat mendeskripsikan penguraian cahaya 

dengan tepat 

4. Melalui video pembelajaran siswa dapat menunjukkan peristiwa 

penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik 
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V. Karakter siswa yang di harapkan: 

Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) Dan Ketelitian ( 

carefulness) 

VI. Materi Ajar 

1. Sifat-sifat cahaya yang dipantulakan oleh cermin datar 

2. Sifat-sifat cahaya yang dipantulakan oleh cermin cekung 

3. Sifat-sifat cahaya yang dipantulakan oleh cermin cembung 

4. Penguraian cahaya 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

a. Metode  

 Diskusi 

 Ceramah variasi 

 Tanya jawab  

 Penugasan 

 Demonstrasi 

b. Model 

Quantum tipe VAK 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

I. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Berdo’a 

3. Presensi 

4. Guru mempersiapkan perlengkapan dan media belajar  

II. Kegiatan awal (10 menit) 

4. Guru mengkondisikan kelas. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya “siapa yang ingin 

membuat warna pelangi?” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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III. Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru mengulas kembali materi yang telah di pelajari kemarin, 

yaitu tentang pemantulan cahaya oleh cermin dan pembiasan 

cahaya 

2. Siswa mengadakan tanya jawab dengan guru mengenai materi, 

yaitu tentang pemantulan cahaya oleh cermin dan pembiasan 

cahaya 

3. Siswa dan guru membuat peraturan selama pembelajaran 

Eksplorasi 

9. Siswa di bagi menjadi 8 kelompok 

10. Guru membagikan peta konsep kepada masing-masing 

kelompok 

11. Siswa mengamati peta konsep (gaya belajar visual) 

12. Guru menjelaskan sedikit tentang peta konsep tersebut 

13. Siswa dibagikan langkah-langkah kegiatan untuk dilakukan 

percobaan 

14. Siswa melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya 

dan penguraian cahaya (gaya belajar kinestetik) 

15. Siswa mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan 

16. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya (gaya belajar 

auditory) 

17. Guru menayangkan kembali media pembelajaran yang telah 

ditayangkan pada pertemuan sebelumnya sebagai tolak ukur hasil 

percobaan siswa (gaya belajat visual dan auditory) 

Konfirmasi 

3. Guru memberikan tanggapan dari hasil presentasi siswa 

4. Guru memberikan koreksi hasil diskusi siswa 

5. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya tentang materi 

yang belum jelas 

IV. Kegiatan Akhir (15 menit) 
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3. Guru memberikan sebuah pemahaman umum (simpulan) yang 

seragam mengenai materi yang telah di pelajari 

4. Melaksanakan test sebagai evaluasi pembelajaran 

IX. Media dan sumber belajar 

Media: 

Video Pembelajaran IPA 

Sumber: 

 Depdiknas.2007.Standar Isi untuk SD/MI.Jakarta:Depdiknas  

 Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta:Pustaka 

Insan Madani. 

 DePorter, Bobbi, Mark Reardon dan Sarah Singer-Nourie. 2010. Quantum 

Teaching. Bandung:Mizan Pustaka 

 DePorter, Bobbi, Mike Hernacki. 2012. Quantum Learning. Bandung:Mizan 

Pustaka. 

 Sulistyanto, heri dan edi wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

X. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

a. Awal : Lisan 

b. Proses : Tertulis 

c. Akhir : Tertulis 

2. Teknik 

a. Tes : Tes tertulis 

b. Non tes : Unjuk kerja 

3. Bentuk tes 

Soal uraian 

4. Instrumen penilaian : 

Soal evaluasi  
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Lampiran 

Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin tentunya berbeda-beda 

sesuai dengan bentuk permukaan cermin tersebut. Berdasarkan permukaannya, 

cermin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan 

cermin cembung. 

Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya datar. Contohnya 

cermin yang ada di meja rias. Cermin cekung adalah cermin yang pemukaan 

pantulnya berupa cekungan. Cekungan ini seperti bagian dalam dari bola. 

Contohnya bagian dalam lampu senter dan lampu mobil. Cermin cembung adalah 

cermin yang permukaan pantulnya berupa cembungan. Cembungan ini seperti 

bagian luar suatu bola. Contohnya spion pada mobil dan motor. 

1. Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar 

1. Bayangan benda tegak dan semu. Bayangan semu adalah bayangan yang 

dapat kita lihat dalam cermin, tetapi di tempat bayangan tersebut tidak 

terdapat cahaya pantul. 

2. Besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda 

sebenarnya. 

3. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya. 

4. Bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benda dan 

sebaliknya. 

2. Sifat cahaya yang mengenai cermin cekung 

Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin Cekung, sifat bayangan yang 

dibentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda. Jika letak benda 

dekat dengan cermin cekung maka akan terbentuk bayangan yang memilki 

sifat semu, lebih besar, dan tegak. Ketika benda dijauhkan dari cermin cekung 

maka akan diperoleh bayangan yang bersifat nyata dan terbalik 

3. Sifat cahaya yang mengenai cermin cembung 
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Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah semu, tegak dan 

diperkecil. 

 

Penguraian cahaya adalah pemecahan sebuah cahaya putih (polikromatik) 

menjadi spektrum cahaya (monokromatik), yang terdiri dari cahaya merah, jingga, 

kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Peristiwa 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan: 

Menunjukkan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar. 

B. Alat dan bahan: 

1. Cermin datar 

2. Alat tulis 

C. Langkah kegiatan: 

1. Berdirilah di depan sebuah cermin datar. 

2. Peganglah telinga kirimu dengan tangan kirimu! Perhatikan 

bayangan yang ada pada cermin! Telinga dan tangan sebelah mana 

yang tampak pada bayangan di cermin? 

3. Peganglah pipi bagian kanan dangan tangan kananmu! Perhatikan 

bayangan yang ada pada cermin! Pipi dan tangan sebelah mana 

yang tampak pada bayangan di cermin? 

4. Apakah tinggimu dengan tinggi bayangan yang ada di bayangan 

sama?  

5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan: 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin cekung 

B. Alat dan Bahan: 

1.  Sendok yang mengkilap permukaannya (lebih baik jika ada sendok 

sayur yang besar) 

2. Spidol 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Dekatkan bagian atas spidol dengan sendok! 

2. Perhatikan bayangan spidol yang terbentuk pada permukaan sendok 

yang cekung! 

3. Bandingkanlah ukuran spidol dengan bayangan yang terbentuk! 

4. Jauhkan bagian atas spidol dengan sendok! 

5. Lakukan hal yang sama dengan langkah  

6. Perhatikan bayangan spidol yang terbentuk pada permukaan sendok 

yang cekung! 

7. Bandingkanlah ukuran spidol dengan bayangan yang terbentuk! 

8. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan: 

Menyelidiki sifat cahaya yang mengenai cermin cembung 

B. Alat dan Bahan: 

Kaca Spion mobil/motor 

C. Langkah kegiatan: 

1. Letakkan sebuah benda di depan kaca spion 

2. Perhatikan bayangan benda  yang terbentuk pada permukaan kaca 

spion! 

3. Bandingkanlah ukuran spidol dengan bayangan yang terbentuk! 

4. Bagaimanakah bentuk bayangan yang ada di spion? Sama dengan 

benda aslinya atau tidak? 

5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan: 

Menemukan warna-warna yang membentuk cahaya putih. 

B. Alat dan Bahan: 

1. Baskom berisi air. 

2. Cermin datar. 

3. Kertas HVS atau karton putih. 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Masukkan cermin datar ke dalam baskom yang berisi air. 

2. Atur posisi cermin datar sehingga dapat memantulkan cahaya 

matahari. 

3. Atur pula pantulan cahaya agar tepat mengenai karton putih atau kertas 

HVS yang berfungsi sebagai layar. 

4. Perhatikan apa yang tampak pada karton putih tersebut! 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Nama anggota kelompok  : 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

A. Tujuan: 

Membuat pelangi dengan alat-alat sederhana 

B. Alat dan Bahan: 

1. Alat penyempot nyamuk yang sudah tidak terpakai 

2. Air 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Bersihkan alat penyemprot nyamuk 

2. Isi dengan air secukupnya 

3. Semprotkan air tersebut di tempat yang terang dan terkena cahaya 

matahari. Semprotkan berulang-ulang hingga bintik-bintik air cukup 

banyak di udara. Amati dengan cermat apa yang akan terjadi? 
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah    : SD Hj.Isriati Baiturahman 

Kelas/Semester  : V/1 

Mata Pelajaran  : IPA 

Hari/tanggal   : Jum’at, 22 Februari 2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

kogmitif 

No. 

Soal 

6. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

6.3. M

endeskripsikan 

sifat-sifat cahaya  

6.1.1. Pemantulan 

cahaya 

 

6.1.2. Penguraian 

cahaya 

 

6.1.1.3. Menyebutkan sifat-

sifat cahaya yang di 

pantulkan oleh 

cermin 

6.1.1.4. Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

yang di pantulkan 

oleh cermin 

6.1.2.3. Mendeskripsikan 

penguraian cahaya 

6.1.2.4. Menunjukkan 

peristiwa 

penguraian cahaya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Tes 

tertulis 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

 

C2 

2 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 
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EVALUASI 

1. Apakah yang di maksud dengan sifat semu pada bayangan? 

2. Apakah dan dimanakah letak perbedaan dari cermin cekung dan cermin 

cembung? 

3. Mengapa kita menggunakan cermin datar untuk berkaca? 

4. Mengapa cahaya putih dapat berubah menjadi cahaya pelangi pada peristiwa 

penguraian cahaya/dispersi? 

5. Bagaimanakah cara agar kita bisa membuktikan bahwa warna putih terbentuk 

dari warna-warna pelangi? 

 

 

Kunci Jawaban 

1. Bayangan dapat kita lihat dalam cermin, tetapi di tempat bayangan tersebut 

tidak terdapat cahaya pantul. 

2. Cermin cekung mempunyai bidang pantul yang melengkung ke arah dalam , 

sementar cermin cembung memiliki bidang pantul yang melengkung kearah 

luar. 

3. Karena cermin datar memberikan bayangan yang sifatnya hampir sama 

dengan benda aslinya, yaitu, sama besar dan jaraknya hampir sama dengan 

benda aslinya. 

4. Karena cahaya waran putih  pada dasarnya terbentuk dari cahaya warna 

pelangi diuraikan 

5. Dengan membuat cakram warna yang berisi warna-warna pelangi, kemudian 

memutarnya, sehingga akan terlihat cakram tersebut akan berwarna putih. 

 

 

 

 

 

 

Penskoran:  x 10 
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LAMPIRAN 6 

HASIL OBSERVASI DAN 

HASIL BELAJAR 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus I Pertemuan I. 

 

Nama Guru  : Arif Bachtiar Yulia Chandra 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester :V.C / II (Genap) 

Konsep  : Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal  : Senin, 11 februari 2013  

 

Petunjuk: 

3. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

kemampuan 
Skor 

1 Melaksanakan 

pra pembelajaran 

Tidak melaksanakan pra 

pembelajaran 

1 

2 

Mengecek kehadiran siswa 2 

Mengecek kehadiran siswa dan 

menyiapkan ruangan 

3 

Mengecek kehadiran siswa, 

menyiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

 

 

 

4 
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2 Memberikan 

Apersepsi 

Tidak melaksanakan apersepsi 1 

3 

Melakukan apersepsi tapi tidak 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

2 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran tapi tidak 

bertanya tentang materi yang 

lalu 

3 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran dan bertanya 

mengenai materi yang lalu 

4 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Tidak menyampai-kan tujuan 

pembelajaran 
1 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang kurang jelas dan tidak 

ditulis di papan tulis 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas tapi tidak ditulis di 

papan tulis 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas dan ditulis di papan 

tulis 

 

 

4 
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4 Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

Tidak mengajukan pertanyaan 1 

2 

Mengajukan pertanyaan tetapi 

tidak jelas dan tidak 

memberikan waktu berpikir 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas tapi tidak memberikan 

waktu berpikir 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas dan memberikan waktu 

berpikir 

4 

5 Menayangkan 

media video di 

kelas 

Tidak menayangkan media 

video dalam pembelajaran 
1 

3 

Menayangkan media video 

tetapi tidak sesuai dengan 

materi pelajaran 

2 

Menayangkan media video 

yang relevan dengan materi 
3 

Menayangkan media video 

yang relavan dengan materi dan 

menarik perhatian 

4 

6 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

Tidak memberikan penguatan 

pada siswa 

1 

2 

Memberikan ucapan “baik”, 

“bagus” dan lainnya 
2 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward 

3 
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Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward dan ucapan 

“bagus”, ”baik” dan lainnya 

4 

7 Pengelolaan kelas 

dalam 

pembelajaran 

VAK dengan 

media Audio 

visual 

Membiarkan siswa berlarian di 

dalam kelas 
1 

2 

Mengkondisikan siswa namun 

tetap duduk di tempatnya 
2 

Berkeliling memantau siswa 

tapi belum mampu 

mengkondisi-kan siswa 

3 

Berkeliling memantau siswa 

dan sudah mampu 

mengkondisikan siswa 

4 

8 Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

Tidak membagi kelompok dan 

tidak berkeliling membimbing 

kerja siswa 

1 

3 

Hanya membagi kelompok 

tanpa mengatur tempat duduk 

dan tidak  berkeliling 

membimbing kerja siswa 

2 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk tetapi 

tidak  berkeliling membimbing 

kerja siswa 

3 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk serta 

berkeliling membimbing kerja 

siswa 

4 
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9 Menutup 

pelajaran 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

dan tidak memberikan evaluasi 
1 

3 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

tetapi memberikan evaluasi 

dengan rubrik penilaian 

2 

Menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

3 

Menyimpulkan pelajaran, 

melakukan refleksi, dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

4 

Jumlah Skor = 22  Kategori = B 

 

Skor maksimal : 9 x 4 = 32 

Skor minimal  : 9 x 1 = 9 

n = (32 - 9) + 1 

   = 24 
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Letak Q1 =  (n + 1) 

=  (24 + 1) 

= 6,25 

jadi nilai Q1 adalah 14,25 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

=  (24 + 1) 

= 12,5 

jadi nilai Q2 adalah 20,5 

Letak Q3 =  ( 3n + 1) 

= (72 + 1) 

= 18,25 

jadi nilai Q3 adalah 27,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 11 Februari 2013 

Observer, 

 

 

Damri Andri, S.Pd 

NIK. 04018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

27,25 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20,5 ≤ skor < 27,25 Baik 

14,25 ≤ skor <20,5 Cukup 

9 ≤ skor < 14,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus I  Pertemuan II. 

 

Nama Guru  : Arif Bachtiar Yulia Chandra 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester : V.C / II (Genap) 

Konsep  : Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 15 februari 2013  

 

Petunjuk: 

3. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

kemampuan 
Skor 

1 Melaksanakan 

pra pembelajaran 

Tidak melaksanakan pra 

pembelajaran 

1 

3 

Mengecek kehadiran siswa 2 

Mengecek kehadiran siswa dan 

menyiapkan ruangan 

3 

Mengecek kehadiran siswa, 

menyiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

 

 

 

4 
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2 Memberikan 

Apersepsi 

Tidak melaksanakan apersepsi 1 

3 

Melakukan apersepsi tapi tidak 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

2 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran tapi tidak 

bertanya tentang materi yang 

lalu 

3 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran dan bertanya 

mengenai materi yang lalu 

4 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Tidak menyampai-kan tujuan 

pembelajaran 
1 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang kurang jelas dan tidak 

ditulis di papan tulis 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas tapi tidak ditulis di 

papan tulis 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas dan ditulis di papan 

tulis 

 

 

4 
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4 Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

Tidak mengajukan pertanyaan 1 

3 

Mengajukan pertanyaan tetapi 

tidak jelas dan tidak 

memberikan waktu berpikir 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas tapi tidak memberikan 

waktu berpikir 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas dan memberikan waktu 

berpikir 

4 

5 Memberikan 

petunjuk 

pelaksanaan 

kegiatan 

Tidak memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan 

1 

3 

Memberikan petunjuk tetapi 

tidak jelas 

2 

Memberikan petunjuk dengan 

jelas tetapi tidak membimbing 

siswa melaksanakan petunjuk 

3 

Memberikan petunjuk dengan 

jelas dan membimbing siswa 

melaksanakan petunjuk 

4 

6 Mengadakan 

kegiatan 

pembuktian/perc

obaan 

Tidak mengadakan percobaan 1 

4 

Mengadakan percobaan tetapi 

tidak menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan 

2 

Mengadakan percobaan dan 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan tetapi tidak 

3 
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mendampingi siswa selama 

kegiatan/percobaan 

Mengadakan percobaan, 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan dan mendampingi 

siswa selama 

kegiatan/percobaan 

4 

7 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

Tidak memberikan penguatan 

pada siswa 

1 

2 

Memberikan ucapan “baik”, 

“bagus” dan lainnya 
2 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward 

3 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward dan ucapan 

“bagus”, ”baik” dan lainnya 

4 

8 Pengelolaan kelas 

dalam 

pembelajaran 

VAK dengan 

media Audio 

visual 

Membiarkan siswa berlarian di 

dalam kelas 
1 

2 

Mengkondisikan siswa namun 

tetap duduk di tempatnya 
2 

Berkeliling memantau siswa 

tapi belum mampu 

mengkondisi-kan siswa 

3 

Berkeliling memantau siswa 

dan sudah mampu 

mengkondisikan siswa 

4 
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9 Membimbing 

siswa dalam kerja 

kelompok 

Tidak membagi kelompok dan 

tidak berkeliling membimbing 

kerja siswa 

1 

2 

Hanya membagi kelompok 

tanpa mengatur tempat duduk 

dan tidak  berkeliling 

membimbing kerja siswa 

2 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk tetapi 

tidak  berkeliling membimbing 

kerja siswa 

3 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk serta 

berkeliling membimbing kerja 

siswa 

4 

10 Menutup 

pelajaran 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

dan tidak memberikan evaluasi 
1 

3 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

tetapi memberikan evaluasi 

dengan rubrik penilaian 

2 

Menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

3 

Menyimpulkan pelajaran, 

melakukan refleksi, dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

4 

Jumlah Skor = 28 Kategori = B 
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Skor maksimal : 10 x 4 = 40 

Skor minimal  : 10 x 1 = 10 

n = (40 - 10) + 1 

   = 31 

Letak Q1 =  (n + 2) 

=  (31 + 2) 

= 8,25 

jadi nilai Q1 adalah 17,25 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

=  (31 + 1) 

= 16,5 

jadi nilai Q2 adalah 25,5 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

= (93 + 2) 

= 23,75 

jadi nilai Q3 adalah 32,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 15 Februari 2013 

Observer, 

 

Damri Andri, S.Pd 

NIK. 04018 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

32,75 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik 

25,5 ≤ skor < 32,75 Baik 

17,25 ≤ skor <25,5 Cukup 

10 ≤ skor < 17,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus II Pertemuan I. 

 

Nama Guru  : Arif Bachtiar Yulia Chandra 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester :V.C / II (Genap) 

Konsep  : Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal  : Senin, 18 februari 2013  

 

Petunjuk: 

5. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

6. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

kemampuan 
Skor 

1 Melaksanakan 

pra pembelajaran 

Tidak melaksanakan pra 

pembelajaran 

1 

2 

Mengecek kehadiran siswa 2 

Mengecek kehadiran siswa dan 

menyiapkan ruangan 

3 

Mengecek kehadiran siswa, 

menyiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

 

 

 

4 
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2 Memberikan 

Apersepsi 

Tidak melaksanakan apersepsi 1 

3 

Melakukan apersepsi tapi tidak 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

2 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran tapi tidak 

bertanya tentang materi yang 

lalu 

3 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran dan bertanya 

mengenai materi yang lalu 

4 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Tidak menyampai-kan tujuan 

pembelajaran 
1 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang kurang jelas dan tidak 

ditulis di papan tulis 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas tapi tidak ditulis di 

papan tulis 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas dan ditulis di papan 

tulis 

 

 

4 
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4 Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

Tidak mengajukan pertanyaan 1 

3 

Mengajukan pertanyaan tetapi 

tidak jelas dan tidak 

memberikan waktu berpikir 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas tapi tidak memberikan 

waktu berpikir 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas dan memberikan waktu 

berpikir 

4 

5 Menayangkan 

media video di 

kelas 

Tidak menayangkan media 

video dalam pembelajaran 
1 

3 

Menayangkan media video 

tetepi tidak sesuai dengan 

materi pelajaran 

2 

Menayangkan media video 

yang relevan dengan materi 
3 

Menayangkan media video 

yang relavan dengan materi dan 

menarik perhatian 

4 

6 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

Tidak memberikan penguatan 

pada siswa 

1 

2 

Memberikan ucapan “baik”, 

“bagus” dan lainnya 
2 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward 

3 
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Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward dan ucapan 

“bagus”, ”baik” dan lainnya 

4 

7 Pengelolaan kelas 

dalam 

pembelajaran 

VAK dengan 

media Audio 

visual 

Membiarkan siswa berlarian di 

dalam kelas 
1 

3 

Mengkondisikan siswa namun 

tetap duduk di tempatnya 
2 

Berkeliling memantau siswa 

tapi belum mampu 

mengkondisi-kan siswa 

3 

Berkeliling memantau siswa 

dan sudah mampu 

mengkondisikan siswa 

4 

8 Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

Tidak membagi kelompok dan 

tidak berkeliling membimbing 

kerja siswa 

1 

4 

Hanya membagi kelompok 

tanpa mengatur tempat duduk 

dan tidak  berkeliling 

membimbing kerja siswa 

2 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk tetapi 

tidak  berkeliling membimbing 

kerja siswa 

3 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk serta 

berkeliling membimbing kerja 

siswa 

4 
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9 Menutup 

pelajaran 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

dan tidak memberikan evaluasi 
1 

3 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

tetapi memberikan evaluasi 

dengan rubrik penilaian 

2 

Menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

3 

Menyimpulkan pelajaran, 

melakukan refleksi, dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

4 

Jumlah Skor = 26  Kategori = B 

 

Skor maksimal : 9 x 4 = 32 

Skor minimal  : 9 x 1 = 9 

n = (32 - 9) + 1 

   = 24 
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Letak Q1 =  (n + 1) 

=  (24 + 1) 

= 6,25 

jadi nilai Q1 adalah 14,25 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

=  (24 + 1) 

= 12,5 

jadi nilai Q2 adalah 20,5 

Letak Q3 =  ( 3n + 1) 

= (72 + 1) 

= 18,25 

jadi nilai Q3 adalah 27,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 18 Februari 2013 

Observer, 

 

Damri Andri, S.Pd 

NIK. 04018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

27,25 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20,5 ≤ skor < 27,25 Baik 

14,25 ≤ skor <20,5 Cukup 

9 ≤ skor < 14,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus II  Pertemuan II. 

 

Nama Guru  : Arif Bachtiar Yulia Chandra 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 

Kelas/Semester :V.C / II (Genap) 

Konsep  : Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 22 februari 2013  

 

Petunjuk: 

5. Lingkarilah pada kolom “tingkat kemampuan”  yang sesuai dengan 

indikator pengamatan kemudian tuliskan pada kolom “skor”! 

6. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

kemampuan 
Skor 

1 Melaksanakan 

pra pembelajaran 

Tidak melaksanakan pra 

pembelajaran 

1 

4 

Mengecek kehadiran siswa 2 

Mengecek kehadiran siswa dan 

menyiapkan ruangan 

3 

Mengecek kehadiran siswa, 

menyiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

 

 

 

4 
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2 Memberikan 

Apersepsi 

Tidak melaksanakan apersepsi 1 

3 

Melakukan apersepsi tapi tidak 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

2 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran tapi tidak 

bertanya tentang materi yang 

lalu 

3 

Melakukan apersepsi yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran dan bertanya 

mengenai materi yang lalu 

4 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Tidak menyampai-kan tujuan 

pembelajaran 
1 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang kurang jelas dan tidak 

ditulis di papan tulis 

2 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas tapi tidak ditulis di 

papan tulis 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan bahasa 

yang jelas dan ditulis di papan 

tulis 

 

 

4 
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4 Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

Tidak mengajukan pertanyaan 1 

3 

Mengajukan pertanyaan tetapi 

tidak jelas dan tidak 

memberikan waktu berpikir 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas tapi tidak memberikan 

waktu berpikir 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

jelas dan memberikan waktu 

berpikir 

4 

5 Memberikan 

petunjuk 

pelaksanaan 

kegiatan 

Tidak memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan 

1 

4 

Memberikan petunjuk tetapi 

tidak jelas 

2 

Memberikan petunjuk dengan 

jelas tetapi tidak membimbing 

siswa melaksanakan petunjuk 

3 

Memberikan petunjuk dengan 

jelas dan membimbing siswa 

melaksanakan petunjuk 

4 

6 Mengadakan 

kegiatan 

pembuktian/perc

obaan 

Tidak mengadakan percobaan 1 

4 

Mengadakan percobaan tetapi 

tidak menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan 

2 

Mengadakan percobaan dan 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan tetapi tidak 

3 
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mendampingi siswa selama 

kegiatan/percobaan 

Mengadakan percobaan, 

menjelaskan kepada siswa 

langkah-langkah dalam 

percobaan dan mendampingi 

siswa selama 

kegiatan/percobaan 

4 

7 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

Tidak memberikan penguatan 

pada siswa 

1 

2 

Memberikan ucapan “baik”, 

“bagus” dan lainnya 
2 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward 

3 

Memberikan penguatan atas 

hasil kerja siswa dengan 

memberikan reward dan ucapan 

“bagus”, ”baik” dan lainnya 

4 

8 Pengelolaan kelas 

dalam 

pembelajaran 

VAK dengan 

media Audio 

visual 

Membiarkan siswa berlarian di 

dalam kelas 
1 

3 

Mengkondisikan siswa namun 

tetap duduk di tempatnya 
2 

Berkeliling memantau siswa 

tapi belum mampu 

mengkondisi-kan siswa 

3 

Berkeliling memantau siswa 

dan sudah mampu 

mengkondisikan siswa 

4 
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9 Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

Tidak membagi kelompok dan 

tidak berkeliling membimbing 

kerja siswa 

1 

4 

Hanya membagi kelompok 

tanpa mengatur tempat duduk 

dan tidak  berkeliling 

membimbing kerja siswa 

2 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk tetapi 

tidak  berkeliling membimbing 

kerja siswa 

3 

Membagi kelompok dan 

mengatur tempat duduk serta 

berkeliling membimbing kerja 

siswa 

4 

10 Menutup 

pelajaran 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

dan tidak memberikan evaluasi 
1 

3 

Tidak menyimpulkan pelajaran 

tetapi memberikan evaluasi 

dengan rubrik penilaian 

2 

Menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

3 

Menyimpulkan pelajaran, 

melakukan refleksi, dan 

memberikan evaluasi dengan 

rubrik penilaian 

4 

Jumlah Skor = 33  Kategori = A 
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Skor maksimal : 10 x 4 = 40 

Skor minimal  : 10 x 1 = 10 

n = (40 - 10) + 1 

   = 31 

Letak Q1 =  (n + 2) 

=  (31 + 2) 

= 8,25 

jadi nilai Q1 adalah 17,25 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

=  (31 + 1) 

= 16,5 

jadi nilai Q2 adalah 25,5 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

= (93 + 2) 

= 23,75 

jadi nilai Q3 adalah 32,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 22 Februari 2013 

Observer, 

 

Damri Andri, S.Pd 

NIK. 04018 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

32,75 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik 

25,5 ≤ skor < 32,75 Baik 

17,25 ≤ skor <25,5 Cukup 

10 ≤ skor < 17,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

Siklus I  Pertemuan I. 

No Kode siswa 
Indikator 

Jumlah  Kategori 
1 2 3 4 5 6 

1 ASH 2 2 3 2 1 1 11 C 

2 AAP 2 2 1 2 1 1 9 K 

3 AZK 1 1 1 2 1 1 7 K 

4 AZS 3 2 2 3 3 3 16 B 

5 ASN 3 2 2 3 3 3 16 B 

6 ARS 2 2 2 2 1 3 12 C 

7 ADR 1 2 1 2 1 1 8 K 

8 AZH 3 2 3 3 3 3 17 B 

9 ARR 3 2 3 3 3 3 18 B 

10 AYN 3 2 2 3 3 3 16 B 

11 BRA 3 3 3 3 3 3 18 B 

12 DNF 2 2 2 4 3 1 14 C 

13 DES 3 3 3 4 3 3 19 B 

14 FBH 2 2 1 3 3 1 12 C 

15 HUH 3 3 4 3 3 1 17 B 

16 HKS 2 2 3 3 3 1 14 C 

17 IRD 2 2 3 2 1 1 11 C 

18 KWS 3 2 4 3 3 3 18 B 

19 RAD 2 2 3 3 3 1 14 C 

20 MIR 1 1 1 2 1 1 7 K 

21 MAL 2 2 1 2 1 1 9 K 

22 NSD 3 3 3 3 3 3 18 B 

23 PMH 1 2 2 3 3 1 12 C 

24 SFR 4 2 2 3 3 3 17 B 

25 SAH 4 2 3 2 1 1 13 C 

26 TFD 4 2 3 3 3 3 18 B 

27 TTV 4 3 4 3 4 3 21 A 

28 VMY 2 2 3 2 1 3 13 C 

29 ZSD 4 2 2 2 1 1 12 C 

30 AJA 2 2 2 3 3 1 13 C 

31 ASI 4 2 4 3 2 1 16 B 

32 DNF 4 2 3 2 1 1 13 C 
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33 PAM 4 3 3 2 1 1 14 C 

34 AOJ 4 3 3 2 1 1 14 C 

35 DIA 3 3 2 2 1 1 12 C 

36 MFK 2 2 1 2 1 1 9 K 

37 NAA 2 1 2 3 2 1 11 C 

Rata-rata 13,5 C 

 

Semarang, 11 Februari 2013 

Observer, 

 

 

Luci Tri Wijayanti 

NIM. 1401409397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

Siklus I  Pertemuan II. 

No Kode Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ASH 2 2 3 3 4 3 1 3 21 B 

2 AAP 2 3 2 2 4 3 1 3 20 B 

3 AZK 1 1 1 2 1 1 1 1 9 K 

4 AZS 3 2 2 3 4 4 3 3 24 B 

5 ASN 3 3 3 3 4 4 3 3 26 B 

6 ARS 2 2 3 3 4 3 3 1 21 B 

7 ADR 1 2 1 2 1 1 1 3 12 K 

8 AZH 3 2 3 3 4 3 1 3 22 B 

9 ARR 3 2 3 3 4 3 1 3 22 B 

10 AYN 3 3 2 4 4 4 3 3 26 B 

11 BRA 3 3 4 4 4 4 3 3 28 A 

12 DNF 2 2 4 4 4 3 4 3 26 B 

13 DES 3 3 3 4 4 4 4 3 28 A 

14 FBH 2 3 2 3 4 4 3 3 24 B 

15 HUH 3 2 4 3 4 4 4 3 26 B 

16 HKS 2 2 2 3 4 4 1 3 24 B 

17 IRD 3 2 3 2 4 4 3 3 24 B 

18 KWS 3 2 4 3 4 4 1 3 24 B 

19 RAD 2 3 3 3 4 4 1 3 23 B 

20 MIR 1 1 1 1 1 1 1 3 10 K 

21 MAL 2 3 2 2 4 3 3 3 22 B 

22 NSD 3 3 3 4 4 4 3 3 27 A 

23 PMH 1 2 2 3 4 4 3 3 22 B 

24 SFR 4 2 3 3 4 4 3 3 26 B 

25 SAH 4 2 4 3 4 4 1 3 25 B 

26 TFD 4 2 3 4 4 4 3 3 27 A 

27 TTV 4 3 4 3 4 4 1 3 27 A 

28 VMY 2 2 3 3 4 3 3 3 23 B 

29 ZSD 4 3 3 2 4 3 3 1 23 B 

30 AJA 2 3 3 4 4 3 3 1 23 B 

31 ASI 4 3 3 3 4 4 1 3 25 B 

32 DNF 4 2 3 3 4 3 1 3 23 B 
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33 PAM 4 2 3 3 4 3 3 3 25 B 

34 AOJ 4 3 3 3 4 3 1 1 22 B 

35 DIA 3 3 2 2 4 3 1 3 21 B 

36 MFK 2 1 2 2 4 3 1 3 18 C 

37 NAA 2 1 2 4 4 3 3 1 20 B 

Rata-rata 22,7 B 

 

Semarang, 15 Februari 2013 

Observer, 

 

 

 

Luci Tri Wijayanti 

NIM. 1401409397 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

Siklus II  Pertemuan I. 

No. Kode Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jumlah  Kategori 
1 2 3 4 5 6 

1 ASH 2 3 3 3 3 3 17 B 

2 AAP 3 4 3 2 3 3 18 B 

3 AZK 1 1 1 1 1 1 6 K 

4 AZS 4 3 3 3 4 3 20 A 

5 ASN 4 3 3 4 3 3 20 A 

6 ARS 3 1 3 4 3 3 17 B 

7 ADR 2 1 1 1 1 3 9 K 

8 AZH 3 2 3 3 3 3 17 B 

9 ARR 4 3 3 3 3 3 19 B 

10 AYN 4 4 3 3 3 3 20 A 

11 BRA 4 4 4 4 4 3 23 A 

12 DNF 3 2 4 4 4 3 20 A 

13 DES 3 4 4 4 4 3 22 A 

14 FBH 2 3 3 3 3 3 17 B 

15 HUH 3 2 3 3 3 3 17 B 

16 HKS 3 2 3 2 1 3 14 C 

17 IRD 4 2 3 3 1 1 14 C 

18 KWS 4 2 3 3 1 3 14 C 

19 RAD 2 2 3 3 1 3 14 C 

20 MIR 1 1 1 2 1 1 7 K 

21 MAL 2 3 3 3 1 1 13 C 

22 NSD 3 3 3 3 3 3 18 B 

23 PMH 1 2 3 3 1 3 13 C 

24 SFR 4 2 3 4 3 3 19 B 

25 SAH 4 2 4 4 3 3 20 A 

26 TFD 4 2 4 3 1 3 17 B 

27 TTV 4 3 4 4 3 3 21 A 

28 VMY 2 2 4 3 1 3 14 C 

29 ZSD 4 3 4 4 3 3 21 A 

30 AJA 2 2 3 3 1 3 13 C 

31 ASI 4 2 3 4 3 3 19 B 
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32 DNF 4 2 3 4 3 3 19 B 

33 PAM 4 2 3 3 1 3 16 B 

34 AOJ 4 3 4 3 3 3 20 A 

35 DIA 3 3 3 2 3 1 15 B 

36 MFK 2 1 3 2 1 1 10 K 

37 NAA 

2 1 3 2 3 3 14 

C 

 

 

Rata-rata 18,4 B 

 

 Semarang, 18 Februari 2013 

Observer, 

 

 

 

Luci Tri Wijayanti 

NIM. 1401409397 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

Siklus II  Pertemuan II. 

No. Kode Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ASH 3 3 4 2 4 3 1 3 23 B 

2 AAP 2 3 2 2 4 3 1 3 20 B 

3 AZK 1 1 1 2 4 2 1 3 15 C 

4 AZS 4 3 2 4 4 4 3 3 27 A 

5 ASN 4 3 4 3 4 4 3 3 28 A 

6 ARS 2 3 4 4 4 3 3 1 24 B 

7 ADR 1 3 1 2 4 1 1 3 16 C 

8 AZH 4 2 3 3 4 3 1 3 23 B 

9 ARR 4 2 3 4 4 4 1 1 23 B 

10 AYN 3 3 2 4 4 4 1 1 22 B 

11 BRA 4 3 4 3 4 3 3 3 27 A 

12 DNF 4 2 4 3 4 3 1 3 24 B 

13 DES 3 3 3 3 4 3 1 3 23 B 

14 FBH 2 3 2 3 4 4 4 3 25 B 

15 HUH 3 3 4 3 4 3 4 3 27 A 

16 HKS 2 2 2 4 4 4 4 3 25 B 

17 IRD 3 2 3 3 4 3 1 3 22 B 

18 KWS 4 3 4 4 4 4 4 3 30 A 

19 RAD 2 3 3 2 4 4 1 3 22 B 

20 MIR 1 1 1 1 4 2 1 1 12 K 

21 MAL 2 3 2 2 4 3 1 1 18 C 

22 NSD 4 3 4 3 4 3 3 3 27 A 

23 PMH 1 3 2 3 4 4 3 3 24 B 

24 SFR 4 2 3 4 4 4 1 3 25 B 

25 SAH 4 3 4 4 4 3 1 3 25 B 

26 TFD 4 2 4 4 4 4 4 3 29 A 

27 TTV 4 3 4 3 4 4 1 3 26 B 

28 VMY 2 2 3 3 4 4 3 3 24 B 

29 ZSD 4 3 3 2 4 3 3 1 23 B 

30 AJA 2 3 3 4 4 3 3 3 25 B 

31 ASI 3 3 2 4 4 4 1 3 24 B 

32 DNF 4 3 3 3 4 3 1 3 24 B 
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33 PAM 3 2 3 3 4 4 3 3 25 B 

34 AOJ 4 3 4 4 4 3 1 1 24 B 

35 DIA 3 3 2 2 4 3 1 1 19 C 

36 MFK 2 1 2 3 4 3 1 3 19 C 

37 NAA 2 3 2 4 4 4 4 1 24 B 

Rata-rata 23,3 B 

 

Semarang, 22 Februari 2013 

Observer, 

 

 

 

Luci Tri Wijayanti 

NIM. 1401409397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 
 

 

HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus I 

No Kode Siswa 

Nilai 

Pra 

Siklus 

Siklus I 

Pertemuan I 

Siklus I 

Pertemuan 

II 

Rata-rata 

Siklus I 

1 AS 78 90 80 85 

2 AA 57 60 90 75 

3 AZ 65 60 70 65 

4 AZS 70 80 80 80 

5 AS 90 80 70 75 

6 AR 67 60 70 65 

7 AD 35 60 60 60 

8 AZ 63 90 70 80 

9 ARR 82 100 100 100 

10 AY 83 80 80 80 

11 BR 77 100 100 100 

12 DNF 70 70 70 70 

13 DE 73 100 100 100 

14 FB 75 70 80 75 

15 HU 73 100 80 90 

16 HK 83 80 100 90 

17 IR 67 90 80 85 

18 KW 87 100 80 90 

19 LA 80 80 60 70 

20 MI 50 70 70 70 

21 MA 63 60 100 80 

22 NS 77 90 80 85 

23 PM 68 60 60 60 

24 SF 52 60 80 70 

25 SA 82 80 80 80 

26 TF 80 80 80 80 

27 TT 73 100 100 100 

28 VM 80 80 80 80 

29 ZS 73 80 80 80 

30 AJ 75 100 90 95 

31 AS 73 100 80 90 
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32 DN 73 100 80 90 

33 PA 72 80 90 85 

34 AO 63 100 80 90 

35 DI 62 70 70 70 

36 MF 82 60 70 65 

37 NA 67 70 80 75 

Nilai Terendah 35 60 60 60 

Nilai Tertinggi 90 100 100 100 

Rata-rata Kelas 71,35 80,81 80,27 80,5 

Jumlah Tuntas 15  24  26 27 

Ketuntasan 

Belajar Klasikal 
40,5% 64,86% 70,27% 72,9% 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus II 

No 
Kode 

Siswa 

Nilai Rata-rata 

Siklus II Pertemuan I Pertemuan II 

1 AS 80 80 80 

2 AA 90 90 90 

3 AZ 70 70 70 

4 AZS 90 100 95 

5 AS 80 100 90 

6 AR 70 70 70 

7 AD 70 80 75 

8 AZ 80 80 80 

9 ARR 90 100 95 

10 AY 100 100 100 

11 BR 80 90 85 

12 DNF 80 80 80 

13 DE 80 100 85 

14 FB 90 100 95 

15 HU 100 90 95 

16 HK 80 80 80 

17 IR 90 90 90 

18 KW 70 70 70 

19 LA 80 70 75 

20 MI 60 70 65 

21 MA 80 80 80 

22 NS 90 90 90 

23 PM 80 70 75 

24 SF 90 100 95 

25 SA 70 80 75 

26 TF 90 100 95 

27 TT 90 90 95 

28 VM 80 80 80 

29 ZS 90 100 95 

30 AJ 100 100 100 

31 AS 90 100 95 

32 DN 80 90 85 

33 PA 90 90 90 
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34 AO 80 100 85 

35 DI 80 80 80 

36 MF 80 80 80 

37 NA 70 70 70 

Nilai Terendah 60 70 65 

Nilai Tertinggi 100 100 100 

Rata-rata 82,7 86,8 84,6 

Jumlah Tuntas 30 30 32 

Ketuntasan 

Klasikal 
81% 81% 86% 

 

S

e

m

a

r 
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ANGKET RESPON SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN VAK DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

 

Sekolah  : SD Hj. Isriati Baiturrahman  

Kelas/ semester : V.C/ II (dua) 

Materi   : Sifat-sifat Cahaya 

 

No Aspek yang diukur   
Persentase Respon Siswa 

Iya Tidak 

1 Apakah senang dengan 

tayangan video yang di 

tampilkan dalam 

pembelajaran? 

91% 9% 

2 Apakah senang dengan 

adanya praktikum di dalam 

pembelajaran? 

85% 15% 

3 Apakah  paham dengan 

materi? 
85% 15% 

4 Apakah lebih mudah 

memahami materi? 
91% 9% 

5 Maukah belajar lagi dengan 

menggunakan cara belajar 

seperti tadi? 

97% 3% 
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran Quantum 

Tipe VAK dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 

Siklus   : I (satu) 

Pertemuan  : 1 (pertama)  

Kelas/Semester : V.C / II (dua) 

Hari/ Tanggal  : Senin, 11 februari 2013 

Materi  : Sifat- sifat cahaya 

Tahap 

Pembelajaran 
Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan Pada saat pra kegiatan, guru melakukannya dengan 

memberikan salam kepada siswa, dan dijawab leh semua siswa. 

Pada saat itu semua siswa sudah berada di dalam kelas. 

Kegiatan Awal Kemudian kegiatan dil;anjutkan dengan mengondisikan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, pada saat itu ada beberapa siswa 

yang masih berlarian didalam kelas. Kemudian guru melakukan 

apersepsi dengan mengajukan pertanyaan, “Mengapa kita bisa 

melihat suatu benda?”, kemudian dijawab oleh siswa “Karena 

punya indera mata”. Kemudian setelah melakukan apersepsi, 

guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa serta 

tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. 

Kegiatan Inti Pada kegiatan inti guru menayangkan media pembelajaran 

berupa video di depan kelas, dan diamati oleh semua siswa, 

meskipun ada beberapa siswa yang tidak mengamati dan hanya 

mengobrol dengan temannya. Pada saat penayangan video, 

guru juga melakukan pembimbingan kepada siswa dengan 

memberikan penjelasan kepada siswa maksud dari hal-hal yang 

ada dalam tanyangan. 

Kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok, sebelum 

kegiatan dilaksanakan, terlebih dulu guru membagi siswa 

menjadi 8 kelompok, pembagian kelompok dilakukan secara 

acak. Kemudian siswa duduk secara berkelompok dan guru 

membagikan lembar diskusi  kelompok untuk dikerjakan secara 

bersama-sama dalam kelompok. Pada saat siswa berdiskusi 

mengerjakan lembar diskusi, guru juga berkeliling untuk 
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memantau dan membantu siswa jika menemui kesulitan dalam 

mengerjakan diskusi kelompok. 

Setelah selesai mengerjakan lembar diskusi, kegiatan 

selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing kelompok di 

depan kelas, presentasi dilakukan oleh salah satu perwakilan 

kelompok dengan membacakan hasil diskusinya dengan 

anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian guru 

memberikan koreksi dari hasil diskusi siswa yang telah 

dipresentasikan. 

Kegiatan 

Penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menarik 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajarinya, hal ini tidak 

dilakukan oleh semua siswa, tetapi hanya beberapa siswa saja 

yang bisa menarik kesimpulan. Kemudian gur memberikan 

evaluasi dan dikerjakan oleh semua siswa. 

 

 

Semarang, 11 februari 2013 

Observer 

 

 

Achmad Syarifudin 

NIM.1401409058 
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran Quantum 

Tipe VAK dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 

Siklus   : I (satu) 

Pertemuan  : II (kedua)  

Kelas/Semester : V.C / II (dua) 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 15 februari 2013 

Materi   : Sifat- sifat cahaya 

Tahap 

Pembelajaran 
Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan Sebelumnya guru telah mempersiapkan ruang yang akan 

digunakan untuk melakukan praktikum, yaitu di ruang 

laboratorium. Kemudian guru membimbing siswa untuk 

melakukan pembelajaran di ruang laboratorium. Setelah itu 

guru melakukan pembukaan pelajaran dengan mengucapkan 

salam kepada semua siswa, dan dijawab oleh semua siswa 

secara bersamaan. 

Kegiatan Awal Kegiatan yang dilakukan guru selanjutnya adalah pengondisian 

kelas, dimana siswa duduk secara berkelompok menurut 

kelompoknya masing-masing. Selanjutnya guru memberikan 

apersepsi kepada siswa, yaitu dengan mengingatkan siswa 

tentang materi yang lalu, “Siapa yang masih ingat tentang sifat 

cahaya?”. Kemudian siswa menjawab secara bersamaan “Sifat 

cahaya adalah cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus 

benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat 

dibiaskan”. Setelah melakukan apersepsi, guru menjelaskan 

kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan pembelajaran 

tentang sifat-sifat cahaya. 

Kegiatan Inti Pada kegiatan ini guru memberikan penjelasan kepada siswa 

tentang materi, yaitu tentang sifat-sifat cahanya, kemudian guru 

memberikan instruksi kepada siswa, dengan menjelaskan aturan 

selama pembelajaran berlangsung. Kemudian guru 

membagikan peralatan serta langkah-langkah percobaan kepada 

masing-masing kelompok. Setelah semua peralatan dan lankah-

langkah dibagikan, siswa mulai melakukan percobaan dengan 

guru ikut berkeliling memandu siswa. Setelah selesai 
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melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya adalah presentasi 

dari masing-masing kelompok di depan kelas, presentasi 

dilakukan oleh salah satu perwakilan kelompok dengan 

membacakan hasil percobaanya dengan anggota kelompoknya 

masing-masing dan kelompok lain yang tidak sedang presentasi 

mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat. Setelah selesai 

presentasi, guru memberikan koreksi dari hasil presentasi 

siswa. 

Kegiatan 

Penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi pembelajaran yang baru mereka pelajari 

tadi, yaitu tentang sifat-sifat cahaya, dimana cahaya merambat 

lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat 

dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian guru 

membagikan lembar evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan. 

 

Semarang, 15 februari 2013 

Observer 

 

 

Achmad Syarifudin 

NIM.1401409058 
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran Quantum 

Tipe VAK dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 

Siklus   : II (dua) 

Pertemuan  : I (pertama)  

Kelas/Semester : V.C / II (dua) 

Hari/ Tanggal  : Senin, 18 februari 2013 

Materi   : Pemantulan cahaya dan penguraian cahaya 

Tahap 

Pembelajaran 
Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu guru 

mengucap salam kepada siswa, dan dijawab oleh semua siswa 

secara bersamaan. Pada saat itu tidak semua siswa berada di 

kelas, ada beberapa siswa yang mengikuti latihan olahraga 

untuk lomba, sehingga ada beberapa anak yang terlambat 

masuk kelas. 

Kegiatan Awal Seperti biasa, guru melakukan pengondisian kelas, hal yang 

dilakukan adalah dengan memberikan instruksi kepada siswa 

untuk mempersiapkan peralatan belajar di meja. Kemudian 

kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan apersepsi kepada 

siswa, yaitu dengan bertanya kepada siswa, “Siapa yang pernah 

melihat pelangi?”. Kemudian siswa menjawab secara 

bersamaan pertanyaan dari guru tersebut. Setelah melakukan 

apersepsi, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai 

siswa serta tujuan pembelajaran tentang pemantulan cahaya dan 

penguraian cahaya. 

Kegiatan Inti Pada kegiatan inti, kegiatan yang dilakukan adalah dengan  

memberikan peta konsep serta menjelaskan tentang materi yang 

di pelajari kepada siswa, yaitu tentang penguraian cahaya serta 

pemantulan cahaya. Selanjutnya guru menyampaikan peraturan 

selama pembelajaran, dimana pada saat penayangan video 

tindakan apa sajakah yang harus siswa lakukan. Kegiatan 

selanjutnya adalah penayangan video pembelajaran dengan 

materi pemantulan cahaya dan penguraian cahaya. Pada saat 

penayangan video, guru juga melakukan pembimbingan kepada 

siswa siswa dengan memberikan penjelasan kepada siswa 
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maksud dari hal-hal yang ada dalam tanyangan. Kemudian guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk duduk bersama di dalam 

kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. 

Setelah semua siswa berada di kelompoknya, guru membagikan 

lembar kerja siswa serta peta konsep kepada masing-masing 

kelompok. Pada saat siswa mengerjakan lembar kerja siswa, 

guru juga berkeliling untuk memantau dan membantu siswa 

jika menemui kesulitan dalam mengerjakan lembar diskusi 

kelompok. Setelah selesai mengerjakan lembar diskusi, 

kegiatan selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing 

kelompok di depan kelas, presentasi dilakukan oleh salah satu 

perwakilan kelompok dengan membacakan hasil diskusinya 

dengan anggota kelompoknya masing-masing. Setelah 

presentasi selesai, guru memberikan koreksi dari hasil diskusi 

siswa yang telah di presentasikan. 

Kegiatan 

Penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi pembelajaran yang baru mereka pelajari 

tadi, yaitu tentang pemantulan cahaya dan penguraian cahaya. 

Untuk kegiatan terakhir guru membagikan lembar evaluasi 

kepada siswa. 

 

 

Semarang, 18 februari 2013 

Observer 

 

 

Achmad Syarifudin 

NIM.1401409058 
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran Quantum 

Tipe VAK dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V.C SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 

Siklus   : II (dua) 

Pertemuan  : II (kedua)  

Kelas/Semester : V.C / II (dua) 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 22 februari 2013 

Materi   : Pemantulan cahaya dan penguraian cahaya 

Tahap 

Pembelajaran 
Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan Guru memulai pertemuan pada hari itu dengan mengucapkan 

salam kepada siswa. Pada saat itu semua siswa sudah berada 

dikelas dan di tempat duduknya masing-masing. 

Kegiatan Awal Selanjutnya guru melakukan pengondisian kelas. Hal yang 

dilakukan adalah dengan memberikan instruksi kepada siswa 

untuk mempersiapkan peralatan belajar di meja. Meskipun 

sudah ada beberapa siswa yang sudah mempersiapkan semua 

peralatan belajarnya di meja. Kemudian kegiatan selanjutnya 

adalah guru memberikan apersepsi kepada siswa, yaitu dengan 

memberikan pertanyaan kepada siswa, “Siapa yang ingin 

membuat warna pelangi?”. Kemudian siswa menjawab secara 

bersamaan. Setelah melakukan apersepsi, guru menjelaskan 

kompetensi yang akan dicapai siswa serta tujuan pembelajaran 

tentang sifat-sifat cahaya. 

Kegiatan Inti Pada saat kegiatan inti, guru mengulas materi yang telah di 

pelajari kemarin, yaitu tentang pemantulan cahaya dan 

penguraian cahaya. selanjutnya guru menyampaikan peraturan 

selama pembelajaran, dimana pada saat penayangan melakukan 

percobaan, tindakan apa sajakan yang harus siswa lakukan. 

Setelah dirasa cukup, kegiatan selanjutnya adalah mengadakan 

kegiatan percobaan untuk siswa, sebelum melakukan kegiatan 

percobaan, terlebih dahulu guru membagi tempat duduk siswa 

menjadi berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. 

Setelah semua siap, guru membagikan peta konsep serta lembar 

kerja siswa untuk dilakukan percobaan tentang pemantulan 

cahaya dan penguraian cahaya oleh siswa secara bersama-sama 



314 
 

 

dalam kelompok. Pada saat pelaksanaan percobaan guru 

berkeliling untuk memantau dan membantu siswa jika menemui 

kesulitan dalam melakukan percobaan. Setelah selesai 

melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya adalah presentasi 

dari masing-masing kelompok di depan kelas, presentasi 

dilakukan oleh salah satu perwakilan kelompok dengan 

membacakan hasil percobaanya dengan anggota kelompoknya 

masing-masing dan kelompok lain yang tidak sedang presentasi 

mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat. Kemudian guru 

memberikan koreksi dari hasil presentasi siswa setelah di 

lakukan persentasi. 

Kegiatan 

Penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi pembelajaran yang baru mereka pelajari 

tadi, yaitu tentang tentang pemantulan cahaya dan penguraian 

cahaya. Untuk kegiatan terakhir guru membagikan lembar 

evaluasi kepada siswa. 

 

 

Semarang, 22 februari 2013 

Observer 

 

 

Achmad Syarifudin 

NIM.1401409058 
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LAMPIRAN 7 

FOTO KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
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Guru Menayangkan media audio visual (gaya belajar visual auditory) 

 

 

Siswa mengamati media yang ditayangkan guru (gaya belajar visual auditory) 
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Siswa Melakukan Diskusi Kelompok 

  
Siswa Melakukan Percobaan (gaya belajar kinestethic) 
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Guru membimbing dalam diskusi kelompok 

 

Guru membimbing Siswa secara perorangan 
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Guru membimbing siswa dalam melakukan percobaan 

 

Presentasi dari perwakilan kelompok 
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Siswa antusias dalam pembelajaran 

 

Guru Menjelaskan Materi (gaya belajar auditory) 
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LAMPIRAN 8 

Surat Penelitian 
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