
 
  

 

 

 

 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 

INSTRUCTION (PBI) DENGAN MEDIA GRAFIS 

PADA SISWA KELAS IV SDN BRINGIN 02 SEMARANG 

 

SKRIPSI 

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

Oleh 

DYAH ARUM PURWANING TYAS 

NIM 1401409183 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 

 



ii 
  

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dari karya tulis orang lain baik 

sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

   

 Semarang,   Juni 2013               

 Peneliti, 

 

 

 

 

 Dyah Arum Purwaning Tyas 

        NIM 1401409183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
  

 



iv 
  

 



v 
  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto :  

“Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (Q.S. Al Mujadillah:11). 

 

“Tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan” (Ibuku). 

 

“Kunci untuk meraih kesuksesan yaitu DUIT; Doa, Usaha, Iman, dan Taqwa 

(Pak Ngasiani). 

 

 

 

 

 

Persembahan :  

 

Dengan Mengucap Syukur Kepada Allah SWT karya kecil ini saya 

persembahkan kepada : 

   

Kedua orangtua ku, Bapak Maswan dan Ibu Nor Djama’i tercinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katamutiara.web.id/tokoh/william-shakespeare


vi 
  

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

berkah-Nya sehingga peneliti mendapat bimbingan dan kemudahan dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Kualitas  

Pembelajaran IPA melalui Penerapan Model Problem Based Instruction (PBI) 

dengan Media Grafis pada Siswa Kelas IV SDN Bringin 02 Semarang”. Skripsi 

ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang.  

Di dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang, 

yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. Hardjono, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah 

memberikan kesempatan menimba ilmu dan izin penelitian. 

3. Dra. Hartati, M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang 

telah memberikan kesempatan menimba ilmu dan izin penelitian. 

4. Dra. Sri Hartati, M.Pd. Dosen Pembimbing I, yang telah sabar memberikan 

bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, tanggung jawab, dan 

kesungguhan hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Dra. Sumilah, M.Pd. Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, tanggung jawab, dan 

kesungguhan hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Sutji Wardhayani, S.Pd, M.Kes. Dosen Penguji Utama, yang telah 

memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran, tanggung 

jawab, dan kesungguhan hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 



vii 
  

7. Mulyono, S.Pd, M.Pd. Kepala SDN Bringin 02 Semarang, yang telah 

memberikan kesempatan menggali pengalaman dan ijin kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian. 

8. Ngasiani, S.Pd sebagai guru kelas IV yang membantu menjadi guru mitra 

dalam penelitian. 

9. Seluruh guru dan karyawan serta siswa SDN Bringin 02 Semarang yang 

telah membantu peneliti melaksanakan penelitian. 

10. Teman-teman mahasiswa program studi S1 PGSD UNNES. 

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga semua bantuan dan 

bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat berkah 

yang berlimpah dari Allah SWT. Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat 

memberi manfaat kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 Semarang,   Juni 2013 

      

 

 

 

 Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
  

ABSTRAK 

 

Purwaning Tyas, Dyah Arum. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

melalui Penerapan Model Problem Based Instruction (PBI) dengan Media 

Grafis pada Siswa Kelas IV SDN Bringin 02 Semarang. Skripsi. Jurusan 

PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) 

Dra. Sri Hartati, M.Pd. (2) Dra. Sumilah, M.Pd. 

 
Pembelajaran IPA di kelas IV SDN Bringin 02 Semarang kurang optimal karena 

guru kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran, guru belum mengawali pembelajaran 

dengan menyajikan masalah nyata, pembelajaran belum kooperatif, dan penggunaan 

media belum maksimal, sehingga siswa kurang aktif, kurang terampil dalam pemecahan 

masalah, dan kesulitan memahami konsep IPA. 

Rumusan masalah secara umum adalah Apakah melalui penerapan model 

Problem Based Instruction (PBI) dengan media grafis dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada kelas IV SDN Bringin 02 Semarang?. Sedangkan secara khusus 

adalah Apakah penerapan model Problem Based Instruction (PBI) dengan media grafis 

dapat meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA kelas IV 

SDN Bringin 02 Semarang?. Tujuan umum dari penelitian ini adalah  meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada kelas IV SDN Bringin 02 Semarang. Secara khusus 

adalah meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA kelas IV 

SDN Bringin 02 Semarang. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 

tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari satu pertemuan dan empat tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV 

SDN Bringin 02 Semarang sebanyak 39 siswa, tetapi pengamatan aktivitas siswa 

difokuskan pada 10 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes 

(observasi dan catatan lapangan). Variabel penelitian ini adalah (1) keterampilan guru, (2) 

aktivitas siswa, dan (3) hasil belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 30 kategori baik, siklus II meningkat dengan skor 38 kategori amat baik, dan siklus 

III skor 42 kategori amat baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 

25 kategori baik, siklus II meningkat dengan rata-rata skor 29,6 kategori baik, dan siklus 

III rata-rata skor 35,7 kategori amat baik. (3) Hasil belajar siswa berupa hasil tes evaluasi 

pada siklus I mencapai ketuntasan klasikal sebesar 61,54%, siklus II meningkat 

ketuntasan klasikal 71,79%, dan siklus III ketuntasan klasikal sebesar 82,05%.  Hasil 

penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa indikator keberhasilan telah tercapai 

sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil. 

Adapun simpulan penelitian ini, melalui model Problem Based Instruction (PBI) 

dengan media grafis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Bringin 02 

Semarang. Saran bagi guru adalah perlu persiapan matang sebelum memulai 

pembelajaran dengan model Problem Based Instruction (PBI) dengan media grafis. 

 

Kata kunci : Model Problem Based Instruction (PBI) dengan Media Grafis, Kualitas 

Pembelajaran, IPA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa 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 

(Depdiknas 2003:3). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) SD/MI merupakan standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD 

didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 



2 
 

 
  

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. (BSNP 

2006:484). 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI menyebutkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu bidang studi yang dipelajari 

pada pendidikan di Sekolah Dasar. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

merupakan suatu proses penemuan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasikan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi sarana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari 

(BSNP 2006:484).  

Mata Pelajaran IPA dalam KTSP di SD/MI bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan antara lain: (1) Mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari; (2) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat; (3) Mengembangkan keterampilan proses 

untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

serta (4) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam (BSNP 2006:484-485). 
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Tujuan yang terkandung dalam KTSP sudah mengandung ide-ide yang 

dapat mengantisipasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara 

global. Namun kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah, tuntutan karakteristik 

pendidikan IPA sebagaimana diamanatkan oleh KTSP masih jauh dari yang 

diharapkan dan masih banyak dijumpai masalah dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, sehingga masih perlu peningkatan kualitas pembelajaran IPA. 

Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA ini dapat ditinjau 

dari berbagai ruang lingkup meliputi: ruang lingkup bahan ajar, proses 

pembelajaran maupun dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Dari segi 

ruang lingkup bahan ajar terdapat beberapa SK/KD yang kurang dalam bobot 

materinya serta penggunaan bahasa yang kurang jelas dan kurang konsisten. 

Sedangkan dari segi proses pembelajarannya dari siswa kelas 1 - 6 belum 

diperkenalkan dengan kerja ilmiah. Selama ini masih berorientasi pada 

penguasaan materi secara hafalan saja. Dengan minimnya kerja ilmiah tersebut 

berarti pengembangan sikap ilmiah juga minim. Dilihat dari segi penilaian hasil 

belajarnya, pembelajaran IPA di Sekolah Dasar baru sebatas pengungkapan gejala 

alam berupa fakta, maka dalam penilaiannya juga perlu banyak pertimbangan. 

Penilaian konsep di Sekolah Dasar tidak tepat karena diluar kemampuan siswa. 

Hal ini didukung data dari hasil penelitian PISA pada tahun 2003 menunjukkan 

bahwa perolehan skor yang dicapai siswa-siswa Indonesia terletak di sekitar 

angka 400. Ini artinya siswa-siswa Indonesia tersebut diduga baru mampu 

mengingat pengetahuan ilmiah berdasarkan fakta sederhana (Depdiknas 2007:16). 
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Kenyataan kualitas pembelajaran IPA yang masih rendah tersebut juga 

ditemukan di kelas IV SDN Bringin 02 Semarang. Dari hasil diskusi dengan 

kolaborator bahwa pembelajaran IPA di kelas IV SDN Bringin 02 Semarang 

selama ini belum sesuai dengan  hakikat dan tujuan IPA. Adapun faktor 

penyebabnya adalah guru kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran, sehingga 

siswa tidak aktif dalam proses belajar mengajar. Guru belum mengawali 

pembelajaran dengan menyajikan masalah nyata, sehingga siswa kurang terampil 

dalam memecahkan permasalahan IPA secara ilmiah. Pembelajaran belum 

kooperatif dalam kelompok kecil. Selain itu, penggunaan alat peraga maupun 

media pembelajaran yang relevan  juga kurang maksimal sehingga siswa kesulitan 

dalam memahami konsep IPA dan mengakibatkan hasil belajar siswa rendah.  

Hal ini didukung dengan data nilai  IPA siswa kelas IV semester I tahun 

ajaran 2012/2013 masih ada yang dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan sekolah yaitu ≥ 60. Dari 39 siswa, sebanyak 23 siswa (59,83%) 

belum mencapai KKM dan 16 siswa (40,17%) mencapai KKM. Selain itu, data 

juga menunjukkan bahwa nilai terendah adalah 40 dan tertingggi hanya 70. 

Berdasakan data hasil belajar dan pelaksanakan pembelajaran tersebut maka perlu 

ditingkatkan kualitas proses pembelajarannya agar hasil pembelajaran dapat 

optimal. 

Untuk memecahkan permasalahan tersebut peneliti berdiskusi dengan 

kolaborator untuk menetapkan suatu alternatif pemecahan masalah yaitu dengan 

penerapan model pembelajaran inovatif yang mampu meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA. Filosofi dari 
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pembelajaran inovatif adalah konstruktivis yaitu siswa menemukan dan 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Pembelajaran inovatif mengutamakan peran guru sebagai 

fasilitator dan motivator disamping menjadi transformator dan evaluator. 

Salah satu model pembelajaran inovatif adalah model Problem Based 

Instruction (PBI).  Problem Based Instruction (PBI) merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa memecahkan  permasalahan nyata dan autentik, 

mengembangkan kemampuan inkuiri,  dan mengembangkan keterampilan berpikir 

tingkat lebih tinggi (Arends 1997:157). Model Problem Based Instruction dikenal 

juga dengan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Menurut Tan (dalam 

Rusman 2011:230), Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan model 

pembelajaran inovatif yang mampu mengoptimalisasi kemampuan berpikir siswa 

melalui proses kerja kelompok yang sistematis sehingga siswa dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan 

berpikirnya secara berkesinambungan. Kelebihan model Problem Based 

Instruction yang dikemukan oleh Hamdani (2011:88) antara lain: (1) Siswa 

dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap 

dengan baik; (2) Siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain; (3) 

Siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagi sumber. 

Keberhasilan dari proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh motivasi 

siswa. Agar lebih menarik, peneliti memadukan model PBI dengan menggunakan 

media grafis yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan ketertarikan 

siswa dalam pembelajaran. Sadiman (2011:28) menyatakan media grafis termasuk 
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dalam media visual dimana media pembelajaran ini dituangkan ke dalam  simbol-

simbol komunikasi visual yang menyangkut indera penglihatan manusia untuk 

menyalurkan pesan pembelajaran pada siswa. Media grafis ada beberapa jenis, 

meliputi (1) gambar/foto, (2) sketsa, (3) diagram, (4) bagan, (5) grafik, (6) komik, 

(7) poster, (8) peta dan globe, (9) papan flanel, dan (10) papan buletin. Kelebihan 

dari media grafis yakni, (1) sifatnya konkret dan lebih realistik; (2) mudah 

penggunaannya dan menarik perhatian siswa; (3) dapat mengatasi keterbatasan 

ruang dan waktu; dan (4) dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat 

membetulkan kesalahpahaman (Sadiman 2011:29). 

Beberapa penelitian yang memperkuat penelitian ini antara lain, 

penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2012) dalam jurnal Universitas Riau yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 002 

Penyasawan Kecamatan Kampar”. Berdasarkan data hasil penelitian perolehan 

keterampilan guru dalam menerapkan model Problem Based Instruction, pada 

siklus I jumlah persentasenya adalah 80%. Sedangkan pada siklus II semakin 

meningkat dengan persentase 92,5%. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

persentase 70%, kemudian meningkat pada siklus II sebesar 90%. Hasil belajar 

secara klasikal sebelum tindakan memperoleh rata-rata 61,68. Setelah diberi 

tindakan pada siklus I memperoleh rata-rata 76,89 dan meningkat pada siklus II 

dengan perolehan rata-rata 86,03. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan model Problem Based Instruction keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dapat meningkat.  
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Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan Media Grafis antara lain 

peneliti temukan dalam Jurnal ABMAS Universitas Pendidikan Indonesia oleh 

Rachman (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Media Grafis Komik Terhadap Kemampuan Apresiasi Cerita Rakyat dan 

Aktivitas Belajar Siswa”. Analisis hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil tes 

akhir dari kelas eksperimen (yang diterapi Media Grafis) mengalami perbedaan 

yang signifikan daripada kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan pada perhitungan uji t, 

yaitu sebesar 2,018. Dengan demikian, penggunaan media Grafis berpengaruh dan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa terhadap apresiasi cerita rakyat. 

Data dari hasil penelitian tersebut, oleh peneliti dapat dijadikan sebagai 

pendukung dalam menerapkan model Problem Based Instruction dengan Media 

Grafis. 

Dari uraian tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA maka peneliti mengkaji melalui Penelitian Tindakan Kelas 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Penerapan Model 

Problem Based Instruction (PBI) dengan Media Grafis pada Siswa Kelas IV SDN 

Bringin 02 Semarang”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

1.2.1.1. Rumusan Umum 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut, disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 
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Apakah melalui penerapan model Problem Based Instruction (PBI) 

dengan Media Grafis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas IV 

SDN Bringin 02 Semarang? 

1.2.1.2. Rumusan Khusus 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model Problem Based Instruction (PBI) dengan Media 

Grafis dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

kelas IV SDN Bringin  02 Semarang? 

2. Apakah penerapan model Problem Based Instruction (PBI) dengan Media 

Grafis dapat meningkatkan aktivitas siswa  dalam pembelajaran IPA kelas 

IV SDN Bringin  02 Semarang? 

3. Apakah penerapan model Problem Based Instruction (PBI) dengan Media 

Grafis dapat meningkatkan hasil belajar siswa  dalam pembelajaran IPA 

kelas IV SDN Bringin  02 Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Sesuai rumusan masalah tersebut maka alternatif pemecahann 

masalahnya adalah dengan melaksanakan pembelajaran IPA menggunakan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis. Media Grafis dalam penelitian 

ini dapat ditampilkan secara langsung maupun melalui LCD proyektor. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran model Problem Based Instruction dengan Media 

Grafis yang telah dimodifikasi peneliti sebagai berikut: 
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1. Mengorientasikan siswa pada masalah menggunakan media grafis 

Menginformasikan tujuan pembelajaran dan menyajikan permasalahan 

kepada siswa menggunakan media grafis, dan memotivasi siswa agar terlibat 

dalam proses pemecahan masalah. 

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar, dan 

menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan pada lembar kerja siswa. 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan yang dirumuskan. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan media grafis 

Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang 

sesuai dengan pemecahan masalah dengan media grafis. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses 

penyelidikan. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai rumusan masalah tersebut maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 
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1.3.1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis pada siswa kelas IV SDN 

Bringin 02 Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khususnya dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model  Problem Based Instruction dengan Media Grafis kelas IV 

SDN Bringin  02 Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model  Problem Based Instruction dengan Media Grafis kelas IV SDN 

Bringin  02 Semarang. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model  Problem Based Instruction dengan Media Grafis  kelas IV 

SDN Bringin  02 Semarang. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya dalam bidang sains. 

2. Menambah kajian empiris tentang hasil penelitian pembelajaran IPA. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan minat belajar siswa dengan pembelajaran IPA. 
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2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan penyelidikan dan 

pemecahan masalah. 

4. Melalui penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.4.2.2. Bagi Guru 

1. Dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran. 

2. Dapat menciptkan kegiatan belajar yang menarik dan inovatif 

1.4.2.3. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan kulaitas pendidikan di sekolah melalui penerapan 

model pembelajaran yang inovatif yaitu model Problem Based Instruction dengan 

Media Grafis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Definisi Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1. Definisi Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang. Untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto 

2010:2). 

Dimyati (2009:18) menyatakan belajar merupakan hal yang kompleks. 

Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa 

dan guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa mengalami 

proses mental dalam menghadapi bahan belajar. Bahan belajar tersebut berupa 

keadaan alam, hewan, tumbuhan, manusia, dan bahan dari buku. Dari segi guru, 

proses belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. 

Ernest Hilgard yang dikutip Anitah (2007:2.4) menyatakan bahwa: 

“learning is the process by which an activity originates or is changed 

through training procedures (whether in the laboratory or in the 

natural environment) as distinguished from changes by factors not 

atrisutable to training”. 

 

Dapat diartikan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

yang diperoleh melalui latihan dan perubahan itu disebabkan karena ada 

dukungan dari lingkungan yang positif yang menyebabkan terjadinya interaksi 
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edukatif. Perubahan tersebut terjadi secara menyeluruh meliputi pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. 

Pendapat para ahli tentang belajar telah diuraikan, jadi peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses mental yang ditempuh oleh 

individu (siswa) melalui kegiatan interaksi dengan lingkungan yang meliputi 

serangkaian kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dalam rangka 

memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman sehingga mengakibatkan 

perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Perubahan tersebut 

meliputi kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2.1.1.2. Definisi Pembelajaran 

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20  

menyatakan, “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” Pembelajaran pada intinya 

merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi interaksi 

antara siswa, guru dan sumber belajar. 

Sidiq (2008:1-9) pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang belajar. 

Sependapat dengan Sidiq, Indrawati (2009:27) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai pengorganisasian atau penciptaan atau pengaturan suatu kondisi 

lingkungan yang sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya belajar pada 

siswa. 

Lapono, dkk (2008:1-14) menyatakan bahwa pembelajaran saat ini 

menekankan proses membelajarakan bagaimana belajar (learning how to learn), 
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serta mendorong dan melancarkan proses belajar siswa. Dalam persepsi guru, 

pembelajaran dimaknai sebagai: (1) berbagai pengetahuan bidang studi dengan 

siswa lain secara efektif dan efisien; (2) mencipta dan memelihara relasi pribadi 

antara guru dengan siswa serta mengembangkan potensi siswa dalam bertumbuh-

kembang untuk bertahan dan dapat bersaing di kehidupan secara nyata; (3) 

menerapkan kecakapan teknis dalam mengelola sejumlah siswa yang belajar.  

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi 

antara guru, siswa, dan lingkungan belajar dimana siswa dikondisikan untuk 

terlibat dalam pengalaman belajar yang difasilitasi oleh guru untuk dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut berupa 

bertambahnya pengetahuan, keterampilan serta nilai sikap siswa yang diperoleh 

melalui pembelajaran. 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran 

Membicarakan tentang kualitas, pemikiran tertuju pada suatu benda atau 

keadaan yang baik. Menurut Etzioni, kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu 

atau juga keefektivan. Secara definitif, keefektivan dapat dinyatakan sebagai 

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Dengan demikian 

efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai 

sasarannya (Hamdani 2011:194). Sedangkan pembelajaran adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa melalui interaksi dengan guru dan keseluruhan sumber 

belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan 

(Degeng dalam Uno 2010:2). Jadi, membicarakan kualitas  pembelajaran artinya 
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mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik pula (Uno 2011:153). 

Depdiknas (2004:5-6), pengertian kualitas pendidikan adalah kemampuan 

lembaga pendidikan untuk menghasilkan “...better students learning capacity...”. 

Dalam hal ini lembaga pendidikan mengelola secara optimal semua komponen 

pembelajaran sehingga secara sinergis mampu menghasilkan proses, hasil, dan 

dampak belajar yang optimal. Komponen pembelajaran yang dimaksud antara 

lain: pendidik; kurikulum dan bahan ajar; iklim pembelajaran; media 

pembelajaran; fasilitas belajar; dan materi pembelajaran. 

2.1.2.1. Indikator Kualitas Pembelajaran 

Depdiknas (2004:6) mengemukakan indikator pencapaian kualitas 

pembelajaran terdiri dari: (1) perilaku pembelajaran guru (teacher’s behavior); (2) 

perilaku dan dampak belajar siswa (student’s behavior); (3) iklim pembelajaran 

(learning climate); (4) materi pembelajaran; (5) media pembelajaran; dan (6) 

sistem pembelajaran. Berikut peneliti uraikan mengenai keenam indikator kualitas 

pembelajaran: 

2.1.2.1.1. Perilaku Pembelajaran Guru (Teacher’s Behavior) 

Guru mempunyai peranan penting dalam pembelajaran. Peran penting 

tersebut berkaitan dengan tugas guru sebagai fasilitator yang menyiapkan kondisi 

yang kondusif untuk belajar (Depdiknas 2004:17). Perilaku pembelajaran guru 

dapat dilihat dari kinerja guru antara lain: (1) membangun persepsi dan sikap 

positif siswa terhadap pembelajaran; (2) menguasai disiplin ilmu yang berkaitan 

dengan keluasan dan kedalaman jangkauan substansi dan metodologi keilmuan, 
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serta mampu memilih, menata, mengemas, dan menyajikan materi sesuai 

kebutuhan siswa; (3) dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi 

pada kebutuhan siswa; (4) menguasai pengelolaan pembelajaran mendidik yang 

berorientasi pada siswa, tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, 

serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara 

dinamis; dan (5) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan untuk dapat 

mengetahui, mengukur, dan mengembang-mutakhirkan kemampuannya secara 

mandiri (Depdiknas 2004:8). 

2.1.2.1.2. Perilaku dan Dampak Belajar Siswa (Student’s Behavior) 

Siswa merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran, mengingat 

tujuan yang harus dicapai dari proses pembelajaran adalah perubahan perilaku 

siswa (Anitah, dkk 2007:1.38). Hamdani (2011:68) menyatakan bahwa perubahan 

perilaku siswa bukan sekedar memperoleh pengetahuan melainkan juga adanya 

perubahan dalam sikap dan keterampilannya.  

Depdiknas (2004:8) menyebutkan perilaku dan dampak belajar siswa dapat 

dilihat dari kompetensi siswa yang antara lain:  

(1) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; (2) mau dan 

mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya; (3) mau dan mampu 

memperluas, memperdalam serta menerapkan pengetahuan dan 

keterampilannya secara bermakna; (4) mau dan mampu membangun 

kebiasaan berfikir, bersikap dan bekerja produktif serta mampu 

menguasai materi pembelajaran. 
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2.1.2.1.3. Iklim Pembelajaran (Learning Climate) 

Situasi belajar atau sering disebut sebagai iklim kelas, mengacu kepada 

suasana yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. Belajar akan berlangsung 

secara efektif dalam situasi yang kondusif (Depdiknas 2004:33). 

Depdiknas (2004:9) iklim pembelajaran mencakup aspek-aspek yang 

meliputi: (1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna 

bagi pembentukan profesionalitas kependidikan; dan (2) perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

2.1.2.1.4. Materi Pembelajaran 

Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Depdiknas (2004:9) mengemukakan materi pembelajaran yang berkualitas 

tampak dari: 

(1) kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

harus dikuasai siswa; (2) ada keseimbangan antara keluasaan dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; (3) materi pembelajaran 

sistematis dan kontekstual; (4) dapat mengakomodasikan partisipasi 

aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; (5) dapat menarik 

manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, 

teknologi, dan seni; serta (6) materi pembelajaran memenuhi kriteria 

filosofis, profesional, psiko-pedagogis dan praktis. 

 

2.1.2.1.5. Media Pembelajaran 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan 
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tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik 

yang benar (Hamdani 2011:73).  

Depdiknas (2004:9) menyebutkan kualitas media pembelajaran dapat 

dilihat dari: (1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; (2) 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, maupun siswa 

dengan siswa lainnya; (3) dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; dan (4) 

mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif. 

2.1.2.1.6. Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika: (1) sekolah 

dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan 

lulusannya, serta responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun 

eksternal; (2) memiliki perencanaan matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional sekolah agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis 

oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga; serta (3) ada 

semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah yang mampu 

membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika melalui 

berbagai aktivitas pengembangan (Depdiknas 2004:10). 

2.1.2.2. Strategi Pencapaian Kualitas Pembelajaran 

Untuk mencapai kualitas pembelajaran dapat dikembangkan antara lain 

menggunakan strategi berikut (Depdiknas 2004:10): 

2.1.2.2.1. Di Tingkat Kelembagaan LPTK 

a. Perlu dikembangkan berbagai fasilitas kelembagaan dalam membangun sikap, 

semangat, dan budaya perubahan. 
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b. Peningkatan kemampuan pembelajaran para guru dapat dilakukan melalui 

kegiatan profesional secara periodik dan berkelanjutan. 

c. Peningkatan kemampuan pembimbingan siswa melalui berbagai kegiatan di 

sekolah secara periodik. 

d. Peningkatan kualitas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di sekolah 

latihan atau tempat praktik dengan menggiatkan kegiatan kolaborasi lembaga 

pendidikan dengan sekolah latihan dan menyelenggarakan uji kompetensi 

profesional siswa pada akhir program pendidikan. 

2.1.2.2.2. Dari Individu Guru 

a. Melakukan perbaikan pembelajaran secara terus menerus berdasarkan hasil 

penelitian tindakan kelas atau catatan pengalaman kelas. 

b. Mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran yang relevan dalam 

pembelajaran. 

c. Para guru perlu dirangsang untuk membangun sikap positif terhadap belajar, 

yang bermuara pada peningkatan  kualitas proses dan hasil belajar siswa. 

d. Komunitas guru yang penuh dengan diskursus akademis dan profesional 

dengan nuansa kesejawatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja yang 

unggul akan memiliki dampak ganda. Di satu sisi komitmen dan kompetensi 

guruakan selalu terjaga dan terpelihara, di sisi lain para siswa akan 

mendapatkan tauladan nyata yang menjadikannya sebagai cermin keunggulan 

(mirror of excellence). 

Peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan tingkatan 

efektivitas proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran secara 
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optimal, dimana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut terjadi keterkaitan 

sistemik dan sinergis antar komponen pembelajaran yang meliputi guru, siswa, 

materi, media, iklim belajar dan sistem pembelajaran. Selanjutnya, peneliti 

merumuskan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (1) 

keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, dan (3) hasil belajar siswa. 

2.1.3. Keterampilan Guru 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa, seorang guru dituntut untuk menguasai 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Anitah, dkk 

(2007:7.1) menyatakan bahwa kompetensi pedagogis berkenaan dengan 

kemampuan mengelola pembelajaran dalam rangka mengaktualisasi berbagai 

kompetensi siswa. Agar dapat melaksanakan pembelajaran, guru harus 

mempunyai keterampilan dasar mengajar yang merupakan salah satu aspek 

penting dalam kompetensi guru. 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skill) pada dasarnya adalah bentuk 

perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh guru sebagai 

modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana 

dan profesional (Rusman 2011:80). Menurut hasil penelitian Turney terdapat 

delapan keterampilan dasar mengajar guru yang menentukan  keberhasilan 

pembelajaran, yaitu: (1) keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, (2) 

keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberi 

penguatan, (5) keterampilan menggunakan variasi, (6) keterampilan membimbing 
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diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas dan (8) keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan (dalam Anitah, dkk 2007:7.1-8.4). 

Berikut peneliti uraikan tentang delapan keterampilan dasar mengajar guru 

antara lain: 

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran (set induction) adalah kegiatan yang dilakukan guru 

dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka menciptakan pra kondisi siswa agar 

siswa merasa siap mental dan perhatiannya terfokus pada materi yang akan 

dipelajari  (Rusman 2011:80). Sedangkan menutup pelajaran menurut Marno 

(2009:90) merupakan usaha guru untuk memberikan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari siswa untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

siswa dalam menguasai materi pembelajaran 

Komponen membuka pelajaran menurut Usman (dalam Rusman 2011:81) 

antara lain: (1) menarik perhatian siswa; (2) menimbulkan motivasi; (3) Memberi 

acuan; dan (4) memberikan apersepsi (memberikan kaitan antara materi 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari). Sedangkan komponen menutup 

pelajaran meliputi: (1) meninjau kembali (mereviu); (2) menilai (mengevaluasi); 

dan (3) memberi tindak lanjut (Anitah, dkk 2007:8.7). 

2. Keterampilan Menjelaskan 

Mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa (transfer 

of knowledge). Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu menjelaskan materi 

kepada siswa secara profesional. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran 

adalah kemampuan guru dalam memberikan informasi pembelajaran secara lisan 
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yang diorganisasi secara sistematis. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan 

meliputi: (1) keterkaitan dengan tujuan; (2) relevan antara penjelasan dengan 

materi dan karakteristik siswa; (3) kebermaknaan; (4) dinamis; dan (5) penjelasan 

dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup (Rusman 

2011:88). 

3. Keterampilan Bertanya 

Saat proses pembelajaran, kegiatan bertanya cukup mendominasi kelas. 

Pada umumnya, tujuan bertanya adalah untuk memperoleh informasi. Namun, 

kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang pengetahuan siswa, tetapi juga untuk 

meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa 

sehingga siswa termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Keterampilan bertanya dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan 

bertanya dasar dan keterampialan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar 

terdiri atas komponen: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) 

pemberian acuan; (3) pemusatan; (4) pemindah giliran; (5) penyebaran; (6) 

pemberian waktu berpikir; dan (7) pemberian tuntutan. Sedangkan komponen 

keterampilan bertanya lanjut meliputi: (1) pegubahan tuntutan kognitif dalam 

menjawab pertanyaan; (2) pengaturan urutan pertanyaan; (3) penggunaan 

pertanyaan pelacak; dan (4) peningkatan terjadinya interaksi (Anitah, dkk. 

2007:7.8). 
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4. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan (reinforcement) merupakan suatu respon dalam bentuk verbal 

(dengan kata-kata) maupun non verbal (dengan tingkah laku) yang dilakukan oleh 

guru terhadap tingkah laku siswauntuk memberikan umpan balik (feedback) bagi 

siswa atas perbuatan yang baik sehingga perbuatan tersebut terus diulang. 

Marno (2009:135-137) menyatakan komponen yang perlu dikuasai guru 

dalam memberikan penguatan secara bijaksana dan sistematis antara lain: (1) 

penguatan verbal; (2) penguatan berupa mimik muka dan gerakan badan 

(gestural); (3) penguatan dengan cara mendekati anak; (4) penguatan dengan 

sentuhan; (5) penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan; dan (6) penguatan 

berupa simbol atau benda. 

Tujuan dari pemberian penguatan adalah untuk: (1) meningkatkan 

perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran; (2) merangsang dan 

meningkatkan motivasi belajar; (3) meningkatkan kegiatan belajar dan membina 

tingkah laku siswa; (4) menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa; serta (5) 

membiasakan kelas kondusif penuh dengan penghargaan dan penguatan (Rusman 

2011:84).  

5. Keterampilan Menggunakan Variasi 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan supaya 

siswa tidak merasa bosan saat berada dalam kegiatan pembelajaran. Variasi dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan mampu membuat kegiatan pembelajaran lebih 

bermakna dan optimal sehingga siswa menunjukkan antusiasme serta 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.  
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Komponen keterampilan mengadakan variasi pembelajaran dibagi menjadi 

tiga kelompok sebagai berikut: (1) variasi dalam gaya mengajar; (2) variasi pola 

interaksi dan kegiatan; dan (3) variasi penggunaan media pembelajaran (Anitah, 

dkk 2007:7.40). 

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan 

guru untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara 

berkelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang melibatkan 

sekelompok siswa dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman belajar, 

memperoleh informasi dan melakukan proses pemecahan masalah. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing 

diskusi kelompok, yaitu: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi; (2) memperjelas permasalahan diskusi; (3) menganalisis pandangan 

siswa; (4) meningkatkan urunan siswa; dan (5) memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi (Rusman 2011:89). 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang 

kondusif saat terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Komponen dalam 

keterampilam mengelola kelas dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) keterampilan 

yang bersikap preventif, dan (2) keterampilan yang bersifat represif (Anitah, dkk 

2007:8.37). 
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8. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai 

kegiatan guru dalam konteks pembelajaran yang mengorganisasi kegiatan 

pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, maupun perorangan sesuai dengan 

materi dan tujuan yang akan dicapai. Komponen yang perlu diperhatikan dalam 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan antara lain: (1) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; (3) keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar; dan (4) keterampilan merencanakan dan melakukan 

kegiatan pembelajaran (Anitah, dkk 2007:8.52-8.62). 

Peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan guru merupakan kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran agar lebih efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. Seorang guru harus mampu menguasai kedelapan 

keterampilan dasar mengajar tersebut supaya pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dapat terlaksana dengan kondusif dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai optimal. 

Delapan keterampilan dasar mengajar guru yang telah dipaparkan di atas 

dijadikan acuan peneliti dalam merumuskan indikator pengamatan sebagai 

instrumen pengamatan keterampilan guru dengan cara mengimplementasikan 

kedelapan keterampilan tersebut ke dalam sintaks dari model Problem Based 

Instruction (PBI) dengan Media Grafis pada pembelajaran IPA. 

Indikator keterampilan guru yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) 

melaksanakan pra pembelajaran; (2) melaksanakan apersepsi; (3) 
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menginformasikan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan logistik yang 

diperlukan dalam pembelajaran; (4) mengajukan permasalahan dengan media 

grafis; (5) menyampaikan materi pembelajaran dengan media grafis; (6) 

membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan tugas pemecahan 

masalah; (7) memfasilitasi siswa dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

pemecahan masalah; (8) membimbing kelompok dalam merencanakan dan 

menyajikan hasil karya sesuai hasil penyelidikan dengan media grafis; (9) 

memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa; (10) melaksanakan refleksi 

terhadap proses pemecahan masalah; dan (11) melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. 

2.1.4. Aktivitas Siswa 

Kegiatan pembelajaran tidak lepas dari segala aktivitas belajar yang 

dilakukan siswa. Aktivitas belajar (learning activity) adalah perubahan aktivitas 

jiwa yang diperoleh dalam proses pembelajaran dari kegiatan mengamati, 

mendengarkan, menanggapi, berbicara, kegiatan menerima, dan kegiatan 

merasakan (Hamdani 2011:137). 

Secara terperinci Paul B. Diedrich menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menjadi delapan kelompok, sebagai berikut (dalam Sardiman 

2011:101): 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan. 

2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

wawancara, diskusi, interupsi. 
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3. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik ,pidato. 

4. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, menyalin. 

5. Drawing activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor  activities, yang termasuk di dalamnya antaar lain melakukan 

percobaan, membuat konstruks, mereparasi, berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: mengingat, memecahkan soal. 

Menganalisa, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti, menaruh minat, gembira, merasa bosan, berani, 

tenang, gugup. 

Berbagai macam aktivitas siswa dalam pembelajaran telah dipaparkan, jadi 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas siswa merupakan kegiatan belajar 

siswa dalam proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik maupun mental 

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

Dari delapan kelompok aktivitas siswa yang dikemukakan oleh Paul B. 

Diedrich tersebut ada satu jenis aktivitas yang tidak dijadikan indikator 

pengamatan aktivitas siswa dalam penelitian, yaitu drawing activities karena 

dalam pembelajaran tidak ada kegiatan menggambar, membuat grafik, peta, 

maupun diagram. 

Indikator aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) 

kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran; (2) menanggapi pertanyaan guru 

dalam apersepsi; (3) keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan 
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dan materi pembelajaran dari guru; (4) memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajukan guru dengan media grafis; (5) kemampuan siswa 

dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah secara berkelompok; (6) 

melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk pemecahan 

masalah; (7) kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan hasil 

karya kelompok dengan media grafis; (8) memiliki persepsi dan sikap positif 

terhadap pembelajaran; (9) kemampuan siswa untuk menganalisis proses 

pemecahan masalah; dan (10) mengerjakan evaluasi individu. 

2.1.5. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa secara menyeluruh 

yang bersifat relatif permanen. Gagne mengemukakan lima kelompok yang 

termasuk hasil belajar antara lain: (1) informasi verbal yaitu kemampuan 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tertulis; (2) 

keterampilan intelektual yaitu kemampuan melakukan aktivitas kognitif; (3) 

strategi kognitif yaitu kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri; (4) keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani; (5) sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut (dalam Suprijono 2009:5). 

Aspek hasil belajar secara keseluruhan menurut Benjamin Bloom 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi serta 

berkembangnya tuntutan komunitas pendidikan, David R. Kratwohl, salah 
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seorang anggota tim Bloom, mengajukan revisi taksonomi bloom yang 

digambarkan dalam gambar 2.1 (Sanjaya 2010:129): 

 

Gambar 2.1 Revisi Taksonomi Bloom 

 

Hasil revisi taksonomi semua tingkatan dalam aspek kognitif yang 

mulanya kata benda diubah menjadi kata kerja, misalnya tingkatan pertama yang 

dulunya disebut pengetahuan (knowledge) diubah menjadi mengingat 

(remembering). Demikian juga dengan pemahaman (comprehension) diubah 

menjadi memahami (understanding).  

Dalam taksonomi Bloom terdapat enam tingkatan aspek kognitif dari C1 

sampai C6 yaitu (Sanjaya 2010:129): (1) Remember (Mengingat), (2) Understand 

(Memahami), (3) Apply (Menerapkan), (4) Analyze (Menganalisis), (5) Evaluate 

(Mengevaluasi), (6) Create (Menciptakan). 
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Hasil belajar aspek afektif meliputi: receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Sedangkan aspek psikomotorik meliputi 

keterampilan meniru, menggunakan, ketepatan, merangkaikan, dan keterampilan 

naturalisasi (Sanjaya 2010:132). 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku bersifat relatif permanen yang diperoleh siswa setelah  mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Indikator aspek kognitif dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis meliputi: (1) menjelaskan proses 

terjadinya angin ;(2) menjelaskan manfaat angin bagi kehidupan manusia; (3) 

menyebutkan pengaruh angin sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik; (4) 

membuat bagan tentang jenis-jenis angin menurut sifatnya; (5) mengurutkan 

proses terjadinya hujan; (6) menjelaskan manfaat yang ditimbulkan hujan; (7) 

menganalisis kerugian yang ditimbulkan hujan; (8) membuktikan pengaruh hujan 

terhadap permukaan tanah miring; (9) membuat poster tentang cara mencegah 

erosi akibat hujan; (10) menjelaskan proses terjadinya gelombang laut; (11) 

menjelaskan manfaat gelombang laut bagi manusia; (12) menganalisis kerugian 

yang ditimbulkan oleh gelombang laut; (13) membuktikan pengaruh gelombang 

laut terhadap pantai; (14) membuat komik tentang pengaruh gelombang laut 

terhadap pantai. 

Indikator aspek afektif dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis meliputi: (1) menanggapi 
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pertanyaan guru dalam apersepsi; (2) keantusiasan siswa dalam menyimak 

informasi berupa tujuan dan materi pembelajaran dari guru; (3) memiliki persepsi 

dan sikap positif terhadap pembelajaran. 

Indikator aspek psikomotorik dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model Problem Based Instruction dengan Media Grafis meliputi: (1) kemampuan 

siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah secara berkelompok; (2) 

melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk pemecahan 

masalah; dan (3) kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan 

hasil karya kelompok dengan media grafis. 

Data yang diperoleh dari indikator hasil belajar didapat dari hasil tes 

evaluasi dan penilaian produk setiap siklus pada akhir pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis untuk 

menentukan tingkat ketercapaian siswa terhadap materi. 

2.1.6. Kajian Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.6.1. Pengertian IPA 

IPA merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan gejala-gejala alam 

dan kebendaan yang sistematis, berupa sekumpulan hasil observasi dan 

eksperimen. Sistematis artinya pengetahuan itu tersusun dalam satu sistem, tidak 

berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan 

sehinggga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh (Samatowa 2010:3). 

Djojosoediro (2010:3) mendefinisikan IPA merupakan cabang ilmu 

pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan sebagai fakta, konsep, prinsip, 
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dan hukum yang teruji kebenarannya melalui serangkaian kegiatan dalam metode 

ilmiah (scientific methods). 

Mariana (2009:18) mendefinisikan sains adalah ilmu pengetahuan atau 

kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif 

yang sistematis melalui inkuiri yang dilanjutkan dengan proses observasi 

(empiris) secara terus menerus, merupakan upaya manusia yang meliputi operasi 

mental, keterampilan, dan strategi, memanipulasi dan menghitung, yang dapat 

diuji kembali kebenarannya yang dilandasi sikap ingin tahu (curiousity), 

keteguhan hati (courage), ketekunan (persistence) yang dilakukan oleh individu 

untuk menyingkap rahasia alam semesta.  

Pendapat para ahli tentang IPA telah dipaparkan secara jelas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa IPA merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan 

tentang gejala alam yang berupa kumpulan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan 

teori yang teruji kebenarannya dan diperoleh melalui suatu metode ilmiah. 

2.1.6.2. Hakikat IPA 

Djojosoediro (2010:6) menyatakan IPA pada hakikatnya dapat dikaji 

melalui empat unsur, yaitu produk, proses, sikap, dan teknologi. Berikut peneliti 

uraikan keempat unsur IPA: 

1. IPA sebagai Produk 

Secara definisi, IPA sebagai produk adalah hasil temuan-temuan para ahli 

saintis, berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori yang telah tersusun secara 

sistematis dalam bentuk buku teks.  
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Fakta adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-

benar ada, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara 

objektif. 

Susanto mengartikan konsep dari berbagai sudut pandang, konsep dapat 

merupaka istilah yang sudah diberi makna khusus. Selain itu konsep juga dapat 

diartikan sebagai penjelasan tentang ciri khusus dari sekelompok benda, gejala, 

atau kejadian untuk mengklasifikasikan sekelompok benda atau kejadian (dalam 

Djojosoediro 2010:31). 

Sedangkan prinsip merupakan generalisasi induktuif yang ditarik dari 

beberapa fakta yang sewaktu-waktu dapat berubah  jika ada temuan baru dari ahli 

sains. Dalam IPA prinsip dapat berupa hipotesis, teori atau hukum. 

 Penelitian ini mengkaji tentang perubahan lingkungan fisik bumi. Contoh  

hakikat IPA sebagai produk dalam materi ini antara lain: (1) fakta : angin adalah 

udara yang bergerak; (2) konsep: Jenis-jenis angin meliputi angin darat, angin 

laut,angin topan; (3) prinsip: Angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan 

rendah. 

2. IPA sebagai Proses 

IPA sebagai proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui 

metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi: (1) pengamatan, (2) penyusunan 

hipotesis, (3) perancangan eksperimen, (4) percobaan atau penyelidikan, (5) 

pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, (6) pengolahan data, dan (7) 

penarikan kesimpulan (Djojosoediro 2010:6). Selain itu IPA sebagai proses 
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mengandung pengertian cara berpikir dan bertindak untuk menghadapi atau 

merespon masalah yang ada di lingkungan. 

Contoh IPA sebagai suatu proses dalam penelitian ini adalah kegiatan 

siswa dalam mengamati perubahan lingkungan fisik bumi (angin, hujan, dan 

gelombang laut) melalui media pembelajaran. Selain itu, siswa juga melakukan 

percobaan tentang penyebab dari perubahan lingkungan fisik bumi, misalnya 

penyebab erosi tanah. Jadi siswa akan memperoleh pengetahuan baru melalui 

kegiatan percobaan sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa dapat bertahan 

lama di memori. 

3. IPA sebagai Sikap 

IPA sebagai pembentukan sikap dalam hal ini yang dimaksud adalah sikap 

ilmiah terhadap alam sekitar, rasa ingin tahu tentang fenomene alam dan dapat 

memecahkan suatu persoalan dengan metode ilmiah. 

Djojosoediro (2010:34) mengidentifikasi jenis sikap ilmiah dalam IPA 

meliputi: (1) obyektif terhadap fakta, (2) tidak tergesa-gesa mengambil 

kesimpulan, (3) bersifat terbuka, (4) tidak mencampuradukkan fakta dengan 

pendapat, (5) bersikap hati-hati, dan (6) rasa ingin tahu yang tinggi. 

Dapat disimpulkan bahwa sikap ilmiah dalam IPA dapat berkembang dan 

hal ini dapat dipeoleh siswa melalui kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan 

siswa dan menuntut siswa melakukan penyelidikan terhadap suatu permasalahan. 

Contoh hakikat IPA sebagai sikap dalam penelitian ini adalah bersikap hati-hati 

saat melakukan percobaan dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa terhadap 

materi pembelajaran. 
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4. IPA sebagai Teknologi 

Teknologi merupakan jawaban terhadap masalah yang dihadapi 

masyarakat. Teknologi berawal dari masalah yang dihadapi masyarakat, dengan 

menerapkan konsep-konsep sains dan akan diperoleh suatu solusi berupa 

penemuan baru (teknologi). Pengembangan atau inovasi teknologi diarahkan 

untuk kesejahteraan manusia. Masalah yang dihadapi masyarakat akan lebih 

mudah ditanggulangi dengan hasil teknologi. 

Sebagai contoh penerapan IPA sebagai teknologi adalah cara pencegahan 

kerusakan lingkungan. Misalnya, untuk menanggulangi erosi, masyarakat bisa 

menggunakan teknologi sederhana terasering untuk tanah yang miring. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakikat IPA mencakup empat unsur 

yaitu produk, proses, sikap, dan teknologi. Keempat unsur tersebut saling 

berhubungan dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam pembelajaran IPA. 

Jadi dalam mengajar IPA yang benar harus mencakup keempat komponen hakikat 

IPA tersebut. Apabila tidak, maka mengajarnya bisa dikatakan belum lengkap. 

2.1.7. Pembelajaran IPA di SD 

2.1.7.1. Keterampilan Proses dalam Pembelajaran IPA di SD 

Nasution (2007:1.9) mendefinisikan keterampilan proses adalah 

keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan mendasar 

yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah. 

Rustaman (2010:1.10) mengelompokkan keterampilan proses IPA menjadi 

dua, yaitu keterampilan proses dasar (basic skill) dan keterampilan proses 

terintegrasi (integrated skill). 
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Keterampilan proses dasar yaitu keterampilan dasar yang harus dimiliki 

siswa sebagai bekal untuk melakukan keterampilan selanjutnya yang lebih 

kompleks. Jenis-jenis keterampilan proses dasar meliputi keterampilan: (1) 

mengamati, (2) menggolongkan/mengklasifiasi, (3) mengukur, (4) 

mengkomunikasikan, (5) menginterpretasi data, (6) memprediksi, (7) 

menggunakan alat, (8) melakukan percobaan, dan (9) menyimpulkan 

(Djojosoediro 2010:8). 

Selanjutnya, keterampilan proses terintegrasi terdiri dari beberapa jenis 

keterampilan, yaitu: (1) merumuskan masalah, (2) mengidentifikasi variabel, (3) 

mendeskripsikan hubungan antar variabel, (4) mengendalikan variabel, (5) 

mendefinisikan variabel secara operasional, (6) memperoleh dan menyajikan data, 

(7) menganalisis data, (8) merumuskan hipotesis, (9) merancang penelitian, (10) 

melakukan penyelidikan/percobaan (Dimyati 2009:140). 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran IPA sangat 

diperlukan penerapan dari berbagai keterampilan proses, baik keterampilan proses 

dasar maupun terintegrasi. Penelitian ini mengkaji pembelajaran IPA dengan 

materi perubahan lingkungan fisik bumi. Sebagai contoh, dalam penelitian ini 

siswa diminta untuk menyelidiki penyebab terjadinya erosi tanah. Dalam hal ini 

siswa melakukan penyelidikan ilmiah yang memerlukan keterampilan proses 

dasar maupun terintegrasi. Jadi siswa akan memperoleh pengalaman belajar 

secara langsung dan konsep yang diterima akan bertahan lebih lama dalam 

memori siswa. 
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2.1.7.2. Penerapan Pembelajaran IPA di SD 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA yang tercantum dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan maka perlu melaksanakan pembelajaran 

dengan menerapkan keterampilan proses IPA yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. Teori pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori perkembangan 

kognitif oleh Piaget menjelaskan mengenai konstruktivisme, yaitu suatu 

pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari 

pikiran guru ke siswa, namun siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka 

sendiri melalui pengalaman nyata. 

Piaget (dalam Slavin 1994:34) mengelompokkan tahapan perkembangan 

kognitif dari anak-anak sampai dewasa ke dalam empat tahapan, yaitu 

sensorimotor; preoperational; concrete operational; dan  formal operational. 

Berikut adalah penjelasan keempat tahapan perkembangan kognitif anak: 

2.1.7.2.1. Tahap Sensorimotor (lahir s.d. 2 tahun) 

Tahap sensorimotor dimulai dari seorang anak lahir ke dunia sampai 

dengan usia dua tahun. Pada tahap ini anak lebih banyak menggunakan panca 

indera (sensori) dan gerakan motorik (motor).  

2.1.7.2.2. Tahap Preoperational (2-7 tahun) 

Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan bahasa dan penguasaan 

konsep yang pesat. Untuk pertama kalinya, anak sudah bisa merepresentasi objek 

dan kejadian yang dialaminya dari proses mental dan cenderung bersifat 

egosentris. 
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2.1.7.2.3. Tahap Concrete Operational (7-11 tahun) 

Tahap ini merupakan awal dari kemampuan berpikir rasional, artinya anak 

sudah mulai berpikir secara logis mengenai masalah-masalah konkret di 

sekitarnya. Pada periode ini anak sudah mampu menyusun urutan seri objek dan 

sudah dapat menerima pendapat orang lain. 

2.1.7.2.4. Tahap Formal Operational (11-14 tahun) 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif. Anak usia 

ini telah dapat secara penuh melakukan berpikir logis tetapi masih mempunyai 

pengalaman yang terbatas. Mereka dapat berhubungan dengan masalah-masalah 

yang bersifat hipotesis dan dapat mengapresiasi struktur bahasa dan berdialog. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap individu mengalami empat 

tahap perkembangan kognitif mulai dari lahir sampai dewasa dan mempunyai 

tingkat kecepatan yang berbeda-beda untuk melewati tahapan perkembangan 

tersebut. Jadi, dalam pembelajarannya guru harus memperhatikan tahap 

perkembangan kognitif siswanya.  

Teori perkembangan kognitif Piaget menempatkan bahwa anak usia SD 

berada pada tahap concrete operational (operasional konkret) dimana pada usia 

ini anak sudah mampu berpikir logis untuk memecahkan permasalahan konkret 

yang terjadi di sekitarnya. Jadi, anak usia SD sudah mampu memahami konsep 

melalui pengalaman nyata dan bersifat lebih objektif. 

Pembelajaran ideal menurut Piaget adalah pembelajaran yang dilandasi 

dengan teori belajar konstruktivisme. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran 

antara lain (Slavin 1994:45-46): 
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a. Menekankan pada proses berpikir siswa 

Pembelajaran jangan hanya dilihat dari produk (hasil) belajarnya saja, tetapi 

harus menekankan pada proses belajar siswa. Pengalaman belajar siswa 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitifnya. 

b. Menekankan pada peran aktif siswa 

Pembelajaran menekankan pada peran aktif siswa dalam menemukan dan 

membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman nyata dari hasil interaksi 

dengan lingkungannya sebagai sumber belajar. 

c. Tidak ditekankan pada percepatan belajar yang membuat siswa berpikir 

seperti orang dewasa 

Pembelajaran yang memaksakan suatu penguasaan materi sebelum waktunya, 

akan menyebabkan hal yang buruk pada perkembangan kognitif siswa. 

d. Memahami adanya perbedaan individual siswa 

Di dalam sebuah kelas, antara siswa satu dengan lainnya walaupun usianya 

sama, namun mempunyai laju tingkat perkembangan kognitif yang berbeda. Oleh 

karena itu guru harus mengatasinya dengan cara menyetting kelas ke dalam 

kelompok-kelompok kecil dan menerapkan pembelajaran penemuan. 

Peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran IPA yang berorientasikan 

teori konstruktivisme akan mengarahkan siswa pada proses membangun 

pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi multi arah dengan alat dan bahan 

yang ada di lingkungan sekitar agar pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi 

lebih bermakna.  
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Anak SD berada pada tahap operasional konkret, maka dalam 

pembelajaran hendaknya guru menggunakan alat peraga yang memudahkan siswa 

dalam memahami konsep yang diajarkannya. Nasution (2007:7.3)  mendefinisikan 

alat peraga adalah wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran dan dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

Fungsi alat peraga dalam pembelajaran IPA antara lain: (1) mengaktifkan 

interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa dalam pembelajaran; (2) dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa dalam pembelajaran; (3) 

membangkitkan minat belajar siswa sehingga perhatian siswa terpusat pada 

pembelajaran; (4) memberikan pengalaman nyata pada siswa sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna; dan (5) mengurangi verbalisme guru 

dalam  pembelajaran (Nasution 2007:7.8). 

Tujuan pembelajaran IPA yang dikehendaki dalam KTSP IPA SD akan 

dapat dicapai dengan pembelajaran IPA yang disesuaikan hakikat IPA, 

menerapkan keterampilan proses IPA, berlandaskan teori konstruktivisme, sesuai 

dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, serta diterapi model pembelajaran 

inovatif yaitu model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 

2.1.8. Model Problem Based Instruction 

2.1.8.1. Pengertian Model Problem Based Instruction 

Problem Based Instruction (PBI) merupakan suatu model pembelajaran 

dimana siswa memecahkan  permasalahan nyata dan autentik, mengembangkan 

kemampuan inkuiri,  dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat lebih 

tinggi (Arends 1997:157). 
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Problem Based Instruction juga dikenal dengan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah. Pembelajaran Berbasis Masalah adalah inovasi yang paling 

signifikan dalam pendidikan. Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan 

presentasi situasi-situasi autentik dan bermakna yang berfungsi sebagai landasan 

bagi investigasi oleh siswa (Suprijono 2009:71). Selanjutnya, Hamdani (2011:87) 

menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah menekankan masalah 

kehidupannya yang bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan. 

Dapat disimpulkan bahwa Problem Based Instruction (Pembelajaran 

Berbasis Masalah) adalah suatu model pembelajaran yang mengawali 

pembelajaran dengan penyajian suatu permasalahan nyata oleh guru melalui 

sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam model ini 

siswa dituntut untuk memecahkan permasalahan melalui berbagai variasi kegiatan 

misalnya melakukan diskusi dan penyelidikan. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi agar menjadi siswa yang kreatif, kritis, dan 

mandiri. 

2.1.8.2. Karakteristik Model Problem Based Instruction 

Sejumlah pengembang model Problem Based Instruction telah 

mendeskripsikan model dengan mempunyai beberapa fitur atau karakteristik 

khusus antara lain (Arends 2008:42-43): 
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2.1.8.2.1. Driving question or problem (mengajukan pertanyaan atau masalah) 

Pembelajaran diorganisasikan melalui pertanyaan atau masalah-masalah 

penting dan bermakna bagi siswa. Siswa dihadapkan pada situasi permasalahan 

kehidupan nyata yang menuntut jawaban kompleks dan memperbolehkan adanya 

solusi yang kompetitif antar siswa. 

2.1.8.2.2. Interdisciplinary focus (berfokus interdisipliner) 

Pemecahan masalah yang akan diselidiki dalam PBI menuntut siswa untuk 

memberikan solusi dari berbagai subyek mata pelajaran. Biasanya berpusat pada 

mata pelajaran tertentu (Sains, Matematika, dan IPS).  

2.1.8.2.3. Authentic Investigation (penyelidikan autentik) 

PBI menghendaki siswa melakukan penyelidikan autentik dan berusaha 

untuk menemukan solusi nyata untuk masalah nyata. Siswa harus menganalisis 

dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan 

informasi, melaksanakan eksperimen (bila diperlukan), membuat inferensi, dan 

menarik kesimpulan. 

2.1.8.2.4. Production of artifacts and exhibits (menghasilkan dan menyajikan 

hasil karya) 

Problem Based Instruction (PBI) menuntut siswa menghasilkan produk 

dalam bentuk karya nyata dan memamerkannya di depan kelas. Produk ini 

merupakan solusi dari permasalahannya yang dapat berupa laporan, poster, model 

fisik, rekaman video, atau program komputer. 

 

 



43 
 

 
  

2.1.8.2.5. Collaboration (kolaborasi) 

Seperti halnya pembelajaran kooperatif, PBI juga ditandai oleh siswa yang 

bekerja sama dengan siswa lain dengan cara berpasangan atau membentuk 

kelompok kecil. Bekerja sama mampu memberikan motivasi untuk keterlibatan 

berkelanjutan dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak kesempatan untuk 

melakukan inkuiri dan berinteraksi. 

Karakteristik tersebut dapat menggambarkan secara umum dari model 

Problem Based Instruction. Karakteristik tersebut dijadikan acuan peneliti untuk 

menyusun rencana pembelajaran yang menerapkan model Problem Based 

Instruction dengan Media Grafis pada mata pelajaran IPA kelas IV SD. 

2.1.8.3. Teori yang Melandasi Model Problem Based Instruction  

Arends (1997:162) “Problem Based Instruction, on the other hands draws 

on cognitive psychology for its theoretical support. The focus is not so much on 

what students are doing (their behavior), but what they are thinking (their 

cognitions) while they are doing it.” 

Artinya: bahwa PBI menggunakan psikologi kognitif sebagai dukungan 

teoritisnya. Fokus dari model ini bukan pada berapa banyak siswa melakukan 

sesuatu (perilaku mereka), tetapi pada apa yang mereka pikirkan (kognisi mereka) 

pada saat mereka melakukan sesuatu. 

Arends (2008:46) mengemukakan bahwa pembelajan berbasis masalah 

berawal dari tiga aliran utama abad ke dua puluh, yaitu: 
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2.1.8.3.1. Dewey dan Kelas Berorientasi Masalah 

Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya menjadi laboratorium 

untuk penyelidikan dan pemecahan masalah yang mengacu pada kehidupan nyata. 

Dewey mendorong guru untuk melibatkan siswa ke dalam pembelajaran 

berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki berbagai masalah sosial 

dan intelektual penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa John Dewey dengan kelas 

berorientasi masalah memberikan dasar filosofis untuk model pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI). 

2.1.8.3.2. Piaget, Vigotsky dan Konstruktivisme 

Piaget berpandangan bahwa seorang anak memiliki rasa ingin tahu bawaan 

dan secara terus menerus berusaha memahami dunia sekitarnya. Seorang anak 

perlu memahami lingkungan mereka, menyelidiki dan membangun teori-teori 

yang menjelaskan lingkungan itu (konstruktivis). 

Sependapat dengan Piaget, Vigotsky mengemukakan bahwa pengalaman 

intelek siswa akan berkembang apabila mereka menemui permasalahan yang 

membingungkan dan menemui hal baru sehingga dapat mendorong siswa untuk  

mengkonstruksikan pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang mereka 

peroleh. Namun, Vigotsky lebih mementingkan aspek sosial belajar pada siswa. 

Vigotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain dapat memacu 

pengkonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual siswa 

(Arends 2008:47). 

Peneliti menyimpulkan bahwa teori-teori konstruktivisme dalam belajar 

menekankan kebutuhan siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap 
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lingkungannya dan mengkonstruksikan pengetahuan secara personal telah 

memberikan dukungan teoritis untuk Problem Based Instruction (PBI). 

2.1.8.3.3. Bruner dengan Pembelajaran Penemuan 

Bruner yang mengembangkan tentang Discovery Learning memberikan 

pandangan bahwa pembelajaran penemuan merupakan sebuah model yang 

menekankan pentingnya membantu siswa untuk memahami ide-ide dari suatu 

disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, dan 

keyakinan bahwa pembelajaran sejati diperoleh melalui belajar penemuan 

(Discovery Learning). 

PBI juga berorientasi pada konsep lain dari Bruner, yaitu scaffolding. 

Bruner mendeskripsikan scaffolding adalah sebuah proses siswa yang dibantu 

untuk mengatasi masalah tertentu yang berada di luar kapasitas perkembangannya 

dengan bantuan guru atau orang lain yang lebih mampu. 

Peneliti menyimpulkan bahwa model Problem Based Instruction 

merupakan model pembelajaran yang tercipta atas dasar tiga teori penting dalam 

dunia pendidikan, yaitu Dewey dengan Kelas Berorientasi Masalah, Piaget dan 

Vigotsky dengan teori konstruktivisme, serta Bruner dengan belajar penemuan. 

Pembelajaran berorientasi masalah yang dikemukakan Dewey menjadi dasar 

filosofis dari model Problem Based Instruction, sedangkan pemikiran Piaget dan 

Vigotsky tentang konstruktivisme dalam belajar menjadi dasar teoritis PBI. 

Bruner mendukung Problem Based Instruction dengan Discovery Learning-nya 

yang meyakini bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui belajar penemuan. 
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2.1.8.4. Sintaks Model Problem Based Instruction 

Arends (1997:161) mengemukakan sintaks dari model Problem Based 

Instruction meliputi lima tahapan, yaitu: 

2.1.8.4.1. Mengorientasikan siswa pada masalah 

Pada awal pembelajaran PBI, guru wajib menginformasikan tujuan 

pembelajaran, membangun sikap positif terhadap pembelajaran itu, dan 

mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Selain itu guru juga harus 

menjelaskan prosedur-prosedur dari model pembelajaran.  

Di awal pembelajaran guru juga menyodorkan suatu permasahan nyata 

dengan semenarik mungkin pada siswa dan menjelaskan prosedur yang jelas 

dalam pemecahan masalah tersebut. 

2.1.8.4.2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

PBI menghendaki guru untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi di 

antara  siswa. Guru berperan untuk membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah. 

Pada tahap ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kooperatif yang 

heterogen. Komposisi kelompok kooperatif sebaiknya terdiri atas berbagai tingkat 

kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda. 

2.1.8.4.3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Penyelidikan yang dilakukan secara mandiri, berpasangan, atau dalam 

kelompok-kelompok kecil adalah inti dari PBI. Guru berperan untuk membantu 

siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen 

berdasarkan permasalahan yang ada. 
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2.1.8.4.4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya 

Setelah melakukan tahap penyelidikan, siswa diharapkan untuk membuat 

suatu karya dari hasil penyelidikan tersebut dan memamerkan di depan kelas. 

Pada tahap ini guru berperan untuk membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan hasil karya yang sesuai dari pemecahan masalah dapat berupa 

laporan, video, dan model. 

2.1.8.4.5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Tahap ini meliputi kegiatan yang ditujukan untuk membantu siswa 

menganalisis dan mengevaluasi proses-proses berpikir mereka sendiri, 

keterampilan-keterampilan penyelidikan, dan kegiatan intelektual yang mereka 

lakukan. 

2.1.8.5. Pembelajaran Kooperatif (Pembelajaran yang Mendukung PBI) 

Sanjaya (2006:239) mendefinisikan pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan. 

Suprijono (2009:54) pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai 

falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap saling menghormati sesama. 

Siswa bertanggung jawab atas belajar mereka sendirindan guru berperan sebagai 

fasilitator. 

Selain mendasari model Problem Based Instruction,  teori belajar 

konstruktivisme juga mendasari pembelajaran kooperatif. Slavin mengemukakan 

bahwa pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan 
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positif dalam kelompok. Hal ini memperbolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan 

ide sendiri sesuai dengan falsafah konstruktivisme (Rusman 2011:201). 

Pembelajaran kooperatif mempunyai tiga karakteristik sentral sebagaimana 

dikemukakan oleh Slavin antara lain (dalam Hamdani 2011:32): 

1. Penghargaan kelompok 

Penghargaan ini diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang 

ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai 

anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal yang saling 

mendukung. 

2. Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok bergantung pada individu dari semua anggota 

kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan aktivitas anggota 

kelompok yang saling membantu dalam belajar. Hal ini akan menjadikan setiap 

anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri.  

3. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skorsing yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa. Dengan 

metode ini siswa yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama 

memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi 

kelompoknya. 

Peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil 

dimana individu dalam anggota kelompok tersebut mempunyai kesempatan yang 
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sama dalam pembelajaran. Proses belajar siswa akan menjadi lebih bermakna 

akibat adanya interaksi positif dan saling tukar menukar ide dalam suasana yang 

kompetitif antar kelompok. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator 

pembelajaran. 

2.1.8.6. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Instruction 

Sanjaya (2007:218) mengemukakan beberapa kelebihan yang dimiliki 

model Problem Based Instruction atau model Pembelajaran Berbasis Masalah 

yang meliputi: 

(1) dapat menantang kemamuan siswa serta memberikan kepuasan 

untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa; (2) meningkatkan 

aktivitas pembelajaran siswa; (3) membantu siswa mentransfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata; (4) mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri baik 

terhadap hasil maupun proses belajarnya; (5) lebih menyenangkan 

dan disukai siswa; (6) mengembangkan kemampuan siswa berpikir 

kritis; (6) memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 

nyata. 

 

Seperti halnya model pembelajaran lain, disamping memiliki kelebihan, 

model Problem Based Instruction juga memiliki kekurangan antara lain: (1) untuk 

siswa yang malas, tujuan dari model pembelajaran ini tidak dapat tercapai; (2) 

membutuhkan banyak waktu dan dana; (3) tidak semua mata pelajaran dapat 

diterapkan dengan model Problem Based Instruction (Sanjaya 2007:219). 

Kekurangan dari model Problem Based Instruction tersebut, dapat diatasi 

dengan menerapkan delapan keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran, 

sehingga kondisi pembelajaran menggunakan model Problem Based Instruction 

dapat berjalan efektif. Guru harus melakukan perencanaan pembelajaran yang 
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matang berkaitan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 

persiapan media pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan materi. Untuk 

mengatasi siswa yang malas dan kurang berminat dalam pembelajaran PBI, guru 

dapat memberikan motivasi seperti membuat yel-yel, bernyanyi bersama dan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik. 

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran Problem 

Based Instruction mendorong peneliti untuk memilihnya dan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas IV di SDN Bringin 02 

Semarang. Selain menerapkan model Problem Based Instruction, dalam penelitian 

ini juga didukung dengan Media Pembelajaran yaitu menggunakan Media Grafis. 

2.1.9. Media Pembelajaran 

Pembelajaran hakikatnya adalah proses komunikasi, penyampaian pesan 

dari guru ke siswa, pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan dalam simbol 

komunikasi baik dalam bentuk verbal (kata-kata atau tulisan), maupun non verbal. 

Oleh karena itu, proses belajar mengajar harus menggunakan media pembelajaran. 

2.1.9.1. Definisi Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dengan demikian media merupakan 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan (Arsyad 2011:3). 

Hamdani (2011:243) mendefinisikan media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

yang mengandung maksud-maksud pengajaran. Daryanto (2010:5) 
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mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk  menyalurkan pesan. Pesan tersebut berupa bahan pembelajaran. 

Sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Media pembelajaran dapat dijadikan salah satu sumber belajar bagi siswa 

yang dapat menyalurkan pesan dari guru kepada siswa sehingga membantu 

mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Perbedaan gaya belajar, minat, 

intelegensi, keterbatasan daya indera, serta hambatan jarak dan waktu dapat 

dibantu diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran (Sadiman 2010:14). 

Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Media dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa agar siswa menjadi tertarik dan 

termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.9.2. Fungsi Media Pembelajaran 

Berbagai macam peralatan dapat digunakan guru untuk menyampaikan 

pesan pelajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk 

menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi. 

Levie & Lentz mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu (1) fungsi atensi, (2) fungsi afektif, (3) fungsi 

kognitif, dan (4) fungsi kompensatoris (Arsyad 2011:16-17). Berikut akan peneliti 

uraikan tentang empat fungsi media pembelajaran: 
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1. fungsi atensi 

Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna 

visual yang ditampilkan. Seringkali pada awal pelajaran siswa merasa tidak tetarik 

pada pelajaran, karena mata pelajaran tersebut adalah salah satu pelajaran yang 

tidak disukai siswa sehingga mereka tidak memperhatikan. Melalui pemanfaatan 

media yang menarik, siswa akan merasa lebih tertarik  pada pelajaran, sehingga 

mereka memperhatikan pelajaran. 

2. fungsi afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat keantusiasan siswa ketika membaca 

teks yang bergambar. Gambar dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya 

informasi tentang banjir di Jakarta, dengan melihat gambar yang ditampilkan guru 

siswa akan merasa tergugah sikapnya untuk merasa bersimpati pada korban banjir 

tersebut. 

3. fungsi kognitif 

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan 

bahwa visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi dari pesan yang terkandung dalam gambar. 

4. fungsi kompensatoris 

Media visual dapat membantu siswa yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks. Dengan menggunakan 

gambar untuk memperjelas konsep, maka siswa yang lambat tersebut dapat lebih 

memahami isi dari pelajaran. 
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2.1.9.3. Media Grafis 

Media yang digunakan peneliti dalam proses pembelajaran IPA dengan 

model Problem Based Instruction adalah Media Grafis. Berikut akan peneliti 

uraikan tentang Media Grafis. 

Santyasa (2007:11) mendefinisikan media grafis merupakan bentuk 

penyajian yang bisa diamati secara visual berupa titik-titik, gambar-gambar, 

tulisan-tulisan, atau simbol visual lain untuk menggambar, merangkum suatu ide, 

data, atau kejadian. Fungsi umum media grafis adalah untuk menyalurkan pesan 

dari sumber ke penerima. Sedangkan fungsi khusus dari media grafis adalah untuk 

menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan fakta. 

Media grafis termasuk dalam media visual dimana media pembelajaran ini 

dituangkan ke dalam  simbol-simbol komunikasi visual yang menyangkut indera 

penglihatan manusia untuk menyalurkan pesan pembelajaran pada siswa 

(Sadiman 2011:28). 

Media grafis terdiri dari  beberapa jenis, meliputi: (1) gambar/foto, (2) 

sketsa, (3) diagram, (4) bagan, (5) grafik, (6) komik, (7) poster, (8) peta dan 

globe, (9) papan flanel, dan (10) papan buletin. Berikut peneliti uraikan mengenai 

jenis media grafis: 

2.1.9.3.1. Gambar/Foto 

Gambar atau foto adalah media yang paling umum dipakai. Keduanya 

dapat dimengerti dan dimaknai oleh siapa saja. Beberapa kelebihan media gambar 

antara lain: (1) lebih realistis dalam menunjukkan pokok permasalahan; (2) 

gambar dapat mengatasi keterbatasan waktu; (3) dapat mengatasi keterbatasan 
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pengamatan kita; (4) memperjelas permasalahan sehingga daat mencegah 

kesalahpahaman; (5) harganya murah dan gampang digunakan (Hamdani 

2011:250). 

Ada enam syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar atau foto yang baik 

sebagai media pendidikan antara lain: 

a. Autentik, yaitu gambar tersebut harus daat melukiskan situasi seperti benda 

sebenarnya. 

b. Sederhana, yaitu komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan ide 

pokok gambar. 

c. Ukuran relatif, yaitu gambar atau foto dapat memperbesar atau memperkecil 

objek atau benda sebenarnya. 

d. Gambar atau foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

e. Gambar hendaklah bagus dari segi seni dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2.1.9.3.2. Sketsa 

Sketsa adalah gambar sederhana atau draf kasar yang melukiskan bagian-

bagian pokoknya tanpa detail. Selain menarik perhatian murid, mengurangi 

verbalisme, dan dapat memperjelas penyampaian pesan, harganya pun tidak mahal 

sebab sketsa dapat dibuat langsung oleh guru. 

2.1.9.3.3. Diagram 

Diagram adalah suatu gambar sederhana yang menggunakan garis dan 

simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur sebuah objek secara garis 
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besar (Hamdani 2011:252). Diagram yang baik sebagai media pembelajaran 

adalah diagram yang: 

a. Benar, digambar rapi, diberi judul, dan penjelasan bila perlu. 

b. Mempunyai ukuran cukup besar dan ditempatkan strategis. 

c. Penyusunannya disesuaikan dengan aturan membaca umum, yaitu dari kiri ke 

kanan dan dari atas ke bawah. 

2.1.9.3.4. Bagan 

Daryanto (2010:119) mengemukakan bagan adalah kombinasi antara 

media grafis, gambar dan foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara 

logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Sebagai media visual, bagan 

merupakan media yang membantu menyalurkan pesan dan tujuan pembelajaran 

melalui visualisasi materi yang sudah disederhanakan sehingga siswa mudah 

untuk mencerna materi tersebut. Kegunaan bagan adalah untuk menunjukkan 

hubungan, keterkaitan, perbandingan, jumlah yang relatif, perkembangan tertentu, 

dan dapat menunjukkan suatu proses dan klasifikasi. 

Terdapat beberapa jenis bagan, antara lain: bagan pohon, bagan arus, 

bagan alir, dan bagan waktu atau tabel. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-

jenis bagan: 

a. Bagan pohon, adalah bagan yang visualisasinya menggambarkan suatu proses 

dari bawah atau dasar yang terdiri dari beberapa akar menuju batang tunggal. 

Misalanya, bagan pohon silsilah keluarga. 

b. Bagan alir, berfungsi untuk menunjukkan kombinasi berbagai unsur penting 

dalam membentuk satu produksi. 



56 
 

 
  

c. Bagan arus, merupakan jenis bagan yang berfungsi untuk menunjukkan 

hubungan, fugsi, dan proses. Misalnya proses penyulingan air. 

d. Bagan waktu atau tabel adalah bentuk penyajian pesan dalam bentuk tabel 

yang berisi urutan hubungan yang terdapat pada garis waktu atau tabel. 

2.1.9.3.5. Grafik 

Secara sederhana grafik dapat diartikan sebagai media yang 

memvisualisasikan data-data dalam bentuk angka. Tujuan pembuatan grafik 

adalah menunjukkan perbandingan dan menyampaikan informasi kuantitatif 

dengan cepat dan sederhana (Daryanto 2010:124). Berbeda dengan bagan, grafik 

disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dan menggunakan data-data 

komparatif. Ada beberapa jenis dari grafik, antara lain: grafik garis, grafik batang, 

dan grafik lingkaran. 

2.1.9.3.6. Komik 

Komik daat didefinisikan sebagai kartun yang mengungkapkan karakter 

dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar 

dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca (Daryanto 2010:127). 

Kelebihan penggunaan komik dalam pembelajaran yaitu penyajiannya 

mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. Ekspresi yang divisualisasikan 

membuat siswa terlibat secara emosional sehingga membuat siswa lebih tertarik 

pada materi pembelajaran yang disajikan dalam komik. 

2.1.9.3.7. Poster 

Salah satu kekuatan yang tampak pada media grafis sebagai media 

penyampai pesan yaitu poster. Daryanto (2010:129) mendefinisikan bahwa poster 
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adalah media yang kuat dengan warna serta pesan dengan maksud untuk 

menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup efektif untuk menanamkan 

gagasan yang bermakna dalam ingatannya. Misalnya poster yang bertema tentang 

hidup bersih dan larangan merokok. Dengan visualisasi yang kuat dan menyentuh 

dapat membuat masyarakat tergerak hatinya  untuk melakukan sesuatu yang ada 

di dalam poster. Kekuatan poster seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran. Poster yang digunakan dalam pembelajaran harus 

relevan dengan tujuan dan materi.  

Secara umum poster memiliki kegunaan, antara lain (Daryanto 2010:131): 

a. Dapat memotivasi siswa, dalam hal ini poster yang digunakan sebagai media 

pembelajaran dapat mendorong dan meningkatkan motivasi siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

b. Peringatan; poster berisi tentang peringatan-peringatan terhadap aturan 

hukum, aturan sekolah, sosial,bahkan keagamaan. 

c. Meningkatkan kreativitas siswa; melalui poster pembelajaran bisa lebih 

kreatif karena siswa bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan mereka 

membuat suatu ide, cerita, dan karangan untuk dituangkan dalam poster. 

2.1.9.3.8. Peta dan Globe 

Pada dasarnya peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi, 

yang meliputi: (1) keadaan permukaan bumi; (2) tempat-tempa serta arah dan 

jarak dengan tempat lain; (3) data-data budaya dan kemasyarakatan; dan (4) data-

data ekonomi. 
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Kelebihan dari peta dan globe sebagai media pembelajaran antara lain 

(Sadiman 2011:48): 

a. Memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan 

dan lain-lain; 

b. Merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh 

geografis; 

c. Siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk. 

2.1.9.3.9. Papan Flanel 

Papan flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan 

pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan yang dilapisi kain flanel ini 

digunakan untuk menempelkan gambar-gambar dan bisa dicopot dengan mudah 

sehingga dapat digunakan berkali-kali (Sadiman 2011:48-49). 

2.1.9.3.10. Papan Buletin (Bulletin Board) 

Berbeda dengan papan flanel, papan buletin ini tidak dilapisi kain flanel 

tetapi langsung ditempel dengan gambar-gambar atau tulisan. Bahan pembuatan 

papan buletin dapat berupa gambar, poster, sketsa, bagan, dan lain-lain. Selain itu, 

papan buletin dapat dipakai untuk memajang hasil karya siswa misalnya, 

karangan, gambar, bahkan poster (Sadiman 2011:49). 

Peneliti menyimpulkan bahwa media grafis merupakan media yang dapat 

diamati secara visual berisi materi pembelajaran dapat berupa gambar atau foto, 

sketsa, diagram, bagan, grafik, komik, poster, peta dan globe, papan flanel, serta 

papan buletin. Dalam penelitian ini, media grafis yang digunakan antara lain: (1) 

gambar, (2) bagan, (3) komik, (4) poster, dan (5) papan buletin. 
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2.1.10. Penerapan Model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

pada Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA dalam penelitian ini menerapkan model Problem Based 

Instruction (PBI) dengan langkah pembelajaran menurut (Arends 1997:161) yang 

terdiri dari lima tahapan, meliputi: (1) mengorientasikan siswa pada masalah; (2) 

mengorganisasikan siswa untuk belajar; (3) membimbing penyelidikan individual 

mapun kelompok; (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya; dan (5) 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah 

pembelajaran tersebut dipadukan dengan penggunaan Media Grafis dalam 

pembelajaran.  

Berikut adalah langkah pembelajaran model PBI dengan Media Grafis 

yang telah dimodifikasi peneliti dalam tabel 2.1: 

Tabel 2.1 

Langkah Pembelajaran PBI dengan Media Grafis 

 

No 
Langkah PBI dengan 

Media Grafis Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 

Mengorientasikan 

siswa pada masalah 

menggunakan Media 

Grafis 

Menginformasikan 

tujuan pembelajaran dan 

menyajikan 

permasalahan kepada 

siswa menggunakan 

media grafis, dan 

memotivasi siswa agar 

terlibat dalam proses 

pemecahan masalah  

Menyimak informasi dari 

guru, mengamati media 

yang ditampilkan oleh 

guru, dan termotivasi 

untuk belajar 

2 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Mengelompokkan siswa 

ke dalam beberapa 

kelompok belajar, dan 

menjelaskan tugas yang 

harus dilaksanakan pada 

lembar kerja siswa 

Melaksanakan tugas 

pemecahan masalah 

secara berkelompok 

sesuai dengan instruksi 

guru 
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3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Memfasilitasi siswa 

untuk melaksanakan 

kegiatan penyelidikan 

untuk memecahkan 

permasalahan yang 

dirumuskan 

Melaksanakan 

penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi 

untuk memecahkan 

masalah 

4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya dengan Media 

Grafis  

Membantu siswa dalam 

merencanakan dan 

menyiapkan hasil karya 

yang sesuai pemecahan 

masalah dengan Media 

Grafis 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

dengan Media Grafis 

untuk dipresentasikan di 

depan kelas 

5 
Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi dan 

evaluasi terhadap  proses 

penyelidikan 

Melaksanakan evaluasi 

terhadap pemecahan 

masalah 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Kualitas pembelajaran IPA di kelas IV SDN Bringin 02 Semarang dikaji 

dan ditingkatkan kualitasnya melalui penerapan model Problem Based Instruction 

dengan Media Grafis. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan 

yang dilaksanakan peneliti antara lain adalah: 

Sedubun (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Pembelajaran IPA menggunakan Model Problem Based Instruction (PBI) Siswa 

Kelas IV SDN Madyopuro V Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”. 

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa perolehan keberhasilan guru dalam 

menerapkan model Problem Based Instruction, pada siklus I pertemuan I jumlah 

presentasenya adalah 70%, siklus I pertemuan II meningkat dengan jumlah 

presentase 90%. Sedangkan pada siklus II pertemuan I nilai yang didapatan 

semakin meningkat dengan presentase 95%, selanjutnya pada siklus II pertemuan 
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II sangat mengalami peningkatan yaitu dengan presentase 100%. Penerapan 

model ini juga meningkatkan aktivitas siswa dengan skor rata-rata 39,6 pada 

siklus I pertemuan I, dan skor 58 pada siklus I pertemuan II. Selanjutnya pada 

siklus II pertemuan I mengalami peningkatan menjadi 79,8, dan meningkat lagi 

pada siklus II pertemuan II menjadi 102. Selanjutnya pada hasil belajar siswa 

siklus I pertemuan I memperoleh nilai rata-rata 66,91 dan nilai 73,82 pada 

pertemuan II. Kemudian pada siklus II mengalami peningkatan dari pertemuan I 

memperoleh nilai rata-rata 84,70, meningkat lagi pada pertemuan II menjadi 

92,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

model Problem Based Instruction pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN 

Madyopuro V Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dapat berjalan secara 

efektif. 

Mulyandari (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas IV di SDN Purwantoro 2 Kota Malang”. Data hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa keaktifan siswa memperoleh skor rata-rata 76,375 

pada siklus I. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus II dengan skor rata-

rata 86,975. Sedangkan hasil belajar siswa secara klasikal dalam pembelajaran 

IPA dengan model Problem Based Instruction  meningkat dari siklus I sampai 

siklus II. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 67,5 pada observasi 

awal menjadi 79,24 pada siklus I. Sedangkan peningkatan rata-rata dari siklus I ke 

siklus II meningkat menjadi 88,4 atau sekitar 9,16%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model Problem Based Instruction dapat meningkatkan 
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aktivitas siswa dan hasil belajar pada siswa kelas IV SDN Purwantoto 2 Kota 

Malang. 

Thohari (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pembelajaran 

PBI (Problem Based Instruction) untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa dalam 

Pembelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 03 Lempong Jenawi Karanganyar”. Data 

hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas IV pokok bahasan Sumber Daya Alam. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil perolehan dari berbagai kreativitas siswa yang meliputi: (1) 

kreativitas bertanya, pada siklus I memperoleh 26,09%, siklus II 62,50%, dan 

pada akhir siklus meningkat menjadi 95,83%; (2) melaksanakan kegiatan 

kelompok, pada siklus I memperoleh 47,83%, siklus II 83,33%, pada akhir siklus 

meningkat menjadi 100%; (3) mengerjakan soal secara mandiri, pada siklus I 

mendapat 56,52%, siklus II 75%, dan memperoleh 95,83% pada akhir siklus; (4) 

memberikan  tanggapan dari jawaban siswa lain, pada siklus I memperoleh 

39,14%, siklus II 79,17%, dan meningkat pada akhir siklus menjadi 100%. Dapat 

disimpulkan bahwa penerapan Problem Based Instruction pada pembelajaran IPA 

dapat meningkatkan kreativitas siswa sehingga berdampak pada kegiatan 

pembelajaran dan prestasi belajar siswa meningkat. 

Sumarsono (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPA melalui Penggunaan Media Gambar bagi Siswa Kelas VI Semester I 

SDN Ronggo 03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012” 

memperlihatkan adanya peningkatan hasil belajar IPA. Hal ini dapat dilihat dari 

data hasil penelitian pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa memperoleh 
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60. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus II dan memperoleh nilai rata-

rata sebesar 80,27. Dengan demikian penggunan Media Gambar pada 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SDN Ronggo 

03 Kecamatan jaken Kabupaten Pati.  

Penelitian yang berkaitan dengan Media Grafis antara lain peneliti 

temukan dalam Jurnal ABMAS Universitas Pendidikan Indonesia oleh Rachman 

(2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Grafis 

Komik Terhadap Kemampuan Apresiasi Cerita Rakyat dan Aktivitas Belajar 

Siswa”. Analisis hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil tes akhir dari kelas 

eksperimen (yang diterapi Media Grafis) mengalami perbedaan yang signifikan 

daripada kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan pada perhitungan uji t, yaitu sebesar 

2,018. Dapat disimpulkan bahwa pnggunaan Media Grafis berpengaruh dan dapat 

meningkatkan kemampuan apresiasi cerita rakyat, serta dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian dan jurnal tersbut dipakai peneliti sebagai landasan dan 

penguat untuk penelitian yang dilakukan peneliti. Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan Media Grafis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari (BSNP 2006:484).  
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Namun, fakta yang muncul dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Bringin 02 Semarang selama ini belum sesuai dengan  hakikat dan tujuan IPA. 

Adapun faktor penyebabnya adalah guru kurang memotivasi siswa dalam 

pembelajaran, sehingga siswa tidak aktif dalam proses belajar mengajar. Guru 

belum mengawali pembelajaran dengan menyajikan masalah nyata sehingga siswa 

kurang terampil dalam memecahkan permasalahan IPA secara ilmiah. 

Pembelajaran belum kooperatif dalam kelompok kecil. Selain itu, penggunaan alat 

peraga maupun media pembelajaran yang relevan  juga kurang maksimal sehingga 

siswa kesulitan dalam memahami konsep IPA dan mengakibatkan hasil belajar 

siswa rendah.  

Untuk memecahkan permasalahan tersebut peneliti berdiskusi dengan 

kolaborator untuk menetapkan suatu alternatif pemecahan masalah yaitu dengan 

penerapan model pembelajaran inovatif. Salah satu model pembelajaran inovatif 

adalah model Problem Based Instruction (PBI). Melaui model PBI, masalah dunia 

nyata dijadikan sebagai awal pembelajaran dimana siswa menyelesaikan masalah 

dengan kooperatif dan komunikatif dengan bekerja dalam kelompok, sedangkan 

guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain menerapkan model 

PBI, peneliti memadukan dengan media grafis. Dari pelaksanan pembelajaran 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitaas siswa, dan hasil belajar. Kerangka berpikir dapat 

dilihat dalam gambar 2.2 berikut ini: 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 KONDISI 

AWAL 

Guru: 
1. Guru kurang memotivasi siswa dalam belajar 

2. Guru belum mengawali pembelajaran dengan 

menyajikan masalah nyata 

3. Pembelajaran belum kooperatif 

4. Penggunaan media dan alat peraga belum maksimal 

 

Siswa: 

1. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

2. Siswa kurang terampil dalam pemecahan masalah 

3. Siswa kesulitan dalam memahami konsep IPA 

4. Hasil belajar IPA dibawah KKM (60) 

KONDISI 

AKHIR 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran 

meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat 

3. Hasil belajar siswa meningkat 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

Guru menerapkan model Problem Based Instruction 

dengan Media Grafis pada pembelajaran IPA. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Mengorientasikan siswa pada masalah menggunakan 

media grafis 

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan 

media grafis 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

 

(Arends 1997:161). 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas IV SDN Bringin 02 Meningkat 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Sesuai kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis tindakan penelitian ini 

adalah melalui penerapan model Problem Based Instruction (PBI) dengan Media 

Grafis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi komponen 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada pembelajaran IPA kelas 

IV SDN Bringin 02 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai pelaksana tindakan dan siswa 

kelas IV SDN Bringin 02 Semarang dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 17 

siswa dan perempuan sebanyak 22 siswa. Pemilihan subjek penelitian dapat 

difokuskan pada siswa yang melakukan banyak kesalahan pada hasil tes dan 

mempertimbangkan kemudahan subjek dalam berkomunikasi dengan peneliti 

(Sukajati 2008:57-58). Sesuai refleksi awal penelliti berssama kolaborator, maka 

pada variabel aktivitas siswa peneliti memfokuskan subjek penelitian pada 10 

siswa yang mempunyai nilai rata-rata tes di bawah KKM (60) akibat dari aktivitas 

belajar yang kurang. Selain itu, mempertimbangkan kemudahan observer dalam  

melaksanakan observasi aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Meskipun 

demikian, dalam pelaksanaan pembelajaran tetap melibatkan seluruh siswa kelas 

IV SDN Bringin 02 Semarang. 

 

3.2. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam  pembelajaran IPA menggunakan model Problem 

Based Instruction (PBI) dengan Media Grafis. 
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2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem 

Based Instruction dengan Media Grafis. 

3. Hasil belajar siswa dalam  pembelajaran IPA menggunakan model Problem 

Based Instruction dengan Media Grafis. 

 

3.3. PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Terdapat empat tahap yang harus dilakukan dalam PTK (Arikunto 2010:16)  yang 

meliputi: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (acting), (3) 

observasi (observing), (4) refleksi (reflecting). Berikut adalah bagan prosedur 

PTK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto 2010:16) 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Perencanaan 

SIKLUS III 
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3.3.1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapat 

perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen 

pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan 

berlangsung (Arikunto 2010:18). Langkah-langkah perencanaan dalam penelitian 

ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 dan menetapkan 

indikator bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran (berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman penilaian) 

menggunakan  model Problem Based Instruction dengan Media Grafis sesuai 

indikator yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran sesuai materi. 

4) Menyiapkan lembar instrumen penelitian ( lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa, tes hasil belajar, dan catatan lapangan) dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan 

Media Grafis. 

3.3.2. Pelaksanaan (Acting) 

Tahap kedua dari penelitian adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan yang mengenai tindakan di kelas 

(Arikunto 2010: 18). Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti berperan sebagai guru 

dan pengumpul data, baik melalui observasi langsung maupun melalui telaah 
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dokumen. Peneliti juga meminta bantuan guru lain untuk melakukan observasi 

terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan perencanaan yang 

telah dibuat yakni melaksanakan pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis. Dalam pelaksaanaan Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari 

satu kali pertemuan. 

3.3.3. Observasi (Observing) 

Observasi adalah kegiatan  pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto 2010: 19). Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan 

guru pengamat dan teman sejawat. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. Alat yang 

digunakan dalam kegiatan observasi yaitu lembar instrumen penelitian 

keterampilan guru dan aktivitas siswa yang telah dipersiapkan. 

3.3.4. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi menguraikan tentang posedur analisis terhadap hasil pemantauan 

dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilakukan, serta 

kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya (Mulyasa 2010:71). Kegiatan 

refleksi dilaksanakan oleh guru dan observer untuk mengkaji proses pembelajaran 

yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model PBI dengan Media Grafis. Melalui 
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refleksi peneliti dapat mengetahui kekurangan dan hambatan dalam penelitian 

sehingga dapat memperbaikinya pada pelaksanaan siklus berikutnya. 

3.4. SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1. Siklus I 

3.4.1.1. Perencanaan 

1) Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yaitu KD: 10.1 

Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut) dengan materi pengaruh angin 

terhadap permukaan bumi. Kemudian menetapkan indikator bersama tim 

kolaborasi 

2) Menyusun perangkat pembelajaran (berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman penilaian) 

menggunakan  model Problem Based Instruction dengan Media Grafis sesuai 

indikator yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran berupa gambar proses 

terjadinya angin; gambar pemanfaatan angin bagi manusia; bagan jenis angin 

menurut sifatnya; dan papan buletin. 

4) Menyiapkan lembar instrumen penelitian ( lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa, tes hasil belajar, dan catatan lapangan) dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan 

Media Grafis. 
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3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti akan melaksanakan pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis sesuai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran siklus I. Pelaksanaannya dilakukan satu kali 

pertemuan. Berikut adalah prosedur pelaksanaannya: 

1) Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab kepada siswa: “anak-anak 

pernahkah kalian merasa panas dan gerah?apa yang akan kalian lakukan jika 

merasa gerah?”. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan 

dilaksanakan. 

3) Guru mengajukan permasalahan tentang pengaruh angin terhadap permukaan 

bumi menggunakan media grafis, yaitu gambar jenis angin. 

4) Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok heterogen masing-masing 

kelompok beranggotakan 4-5 siswa. 

5) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa serta sumber belajar yang dibutuhkan 

dalam pemecahan masalah. 

6) Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah 

tentang pengaruh angin terhadap permukaan bumi secara diskusi kelompok. 

7) Siswa mengisi Lembar Kerja Siswa (LKS) yag telah dibagikan oleh guru 

sebagai hasil penyelidikan dan diskusi kelompok. 

8) Secara berkelompok siswa membuat hasil karya yang sesuai hasil 

penyelidikan berupa bagan jenis angin yang bermanfaat dan merugikan 

manusia. 
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9) Siswa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan 

hasil karya kelompok di depan kelas. 

10) Siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya 

atau berkomentar terhadap hasil kerja kelompok yang sedang melakukan 

presentasi. 

11) Siswa memajang bagan hasil penyelidikan pada media papan buletin yang 

telah dipersiapkan guru. 

12) Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran melalui pertanyaan 

sesuai perumusan masalah pada awal pembelajaran tadi. 

13) Guru melaksanakan tes evaluasi siklus I. 

3.4.1.3. Observasi 

1) Observer mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

2) Observer mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

3) Observer mengamati dan mencatat kegiatan proses pembelajaran di catatan 

lapangan. 

4) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menerapkan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 

3.4.1.4. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 
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2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I. 

3) Membuat daftar kendala yang muncul dan perlu diperbaiki pada siklus I. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.4.2. Siklus II 

3.4.2.1. Perencanaan 

1) Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yaitu KD: 10.1 

Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut) dengan materi pengaruh hujan 

terhadap permukaan bumi. Kemudian menetapkan indikator bersama tim 

kolaborasi. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran (berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman penilaian) 

menggunakan  model Problem Based Instruction dengan Media Grafis sesuai 

indikator yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan alat peraga (botol mineral bekas, gelas, air, tanah gundul, dan 

tanah berumput) dan media pembelajaran berupa bagan proses terjadinya 

hujan; gambar manfaat hujan bagi manusia; gambar kerugian akibat hujan; 

poster cara mencegah erosi; dan papan buletin. 

4) Menyiapkan lembar instrumen penelitian ( lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa, tes hasil belajar, dan catatan lapangan) dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan 

Media Grafis. 
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3.4.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti akan melaksanakan pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis sesuai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran siklus II. Pelaksanaannya dilakukan satu kali 

pertemuan. Berikut adalah prosedur pelaksanaannya: 

1) Guru melakukan apersepsi disertai gambar melalui tanya jawab kepada siswa: 

“anak-anak apa yang akan terjadi apabila keadaan langit tiba-tiba berubah 

menjadi mendung dan sinar matahari kadang-kadang tidak terlihat?”. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan 

dilaksanakan. 

3) Guru menyampaikan urutan kegiatan pembelajaran dengan jelas dan runtut. 

4) Guru mengajukan permasalahan tentang pengaruh hujan terhadap permukaan 

bumi menggunakan media grafis, yaitu gambar hujan. 

5) Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok heterogen masing-masing 

kelompok beranggotakan 4-5 siswa. 

6) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa serta sumber belajar yang dibutuhkan 

dalam pemecahan masalah. 

7) Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah 

tentang pengaruh hujan terhadap permukaan tanah miring secara diskusi 

kelompok. 

8) Siswa mengisi Lembar Kerja Siswa (LKS) yag telah dibagikan oleh guru 

sebagai laporan hasil penyelidikan dan diskusi kelompok. 
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9) Secara berkelompok siswa membuat hasil karya yang sesuai hasil 

penyelidikan berupa poster mencegah erosi. 

10) Siswa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan 

hasil karya kelompok di depan kelas. 

11) Siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya 

atau berkomentar terhadap hasil karya kelompok yang sedang melakukan 

presentasi. 

12) Siswa memajang poster hasil penyelidikan pada media papan buletin yang 

telah dipersiapkan guru. 

13) Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran melalui pertanyaan 

sesuai perumusan masalah pada awal pembelajaran tadi. 

14) Guru melaksanakan tes evaluasi siklus II. 

3.4.2.3. Observasi 

1) Observer mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

2) Observer mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

3) Observer mengamati dan mencatat kegiatan proses pembelajaran di catatan 

lapangan. 

4) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menerapkan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 
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3.4.2.4. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II 

3) Membuat daftar kendala yang muncul dan perlu diperbaiki pada siklus II. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III 

3.4.3. Siklus III 

3.4.3.1. Perencanaan 

1) Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yaitu KD: 10.1 

Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut) dengan materi pengaruh 

gelombang laut terhadap permukaan bumi. Kemudian menetapkan indikator 

bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran (berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman penilaian) 

menggunakan  model Problem Based Instruction dengan Media Grafis sesuai 

indikator yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan alat peraga (baki plastik, gelas, penggaris, pasir, dan air) serta 

media pembelajaran (gambar proses terjadinya gelombang laut; gambar 

manfaat gelombang laut; gambar kerugian akibat gelombang laut; komik 

tentang pengaruh gelombang laut terhadap pantai; dan papan buletin). 

4) Menyiapkan lembar instrumen penelitian ( lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa, tes hasil belajar, dan catatan lapangan) dalam 
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pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan 

Media Grafis. 

5) Guru lebih memperhatikan alokasi waktu dari setiap subkegiatan. 

3.4.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti akan melaksanakan pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis sesuai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran siklus III. Pelaksanaannya dilakukan satu kali 

pertemuan. Berikut adalah prosedur pelaksanaannya: 

1) Guru melakukan apersepsi disertai gambar melalui tanya jawab kepada siswa: 

“anak-anak pernahkah kalian berwisata ke pantai?ada peristiwa alam apa saja 

yang terjadi di pantai?”. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan 

dilaksanakan. 

3) Guru menyampaikan urutan kegiatan pembelajaran dengan jelas dan runtut. 

4) Guru mengajukan permasalahan tentang pengaruh gelombang laut terhadap 

permukaan bumi menggunakan media grafis, yaitu gambar ombak di pantai. 

5) Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok heterogen masing-masing 

kelompok beranggotakan 4-5 siswa. 

6) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa serta sumber belajar yang dibutuhkan 

dalam pemecahan masalah. 

7) Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah 

tentang pengaruh gelombang laut terhadap permukaan bumi secara diskusi 

kelompok. 
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8) Siswa mengisi Lembar Kerja Siswa (LKS) yag telah dibagikan oleh guru 

sebagai laporan hasil penyelidikan dan diskusi kelompok. 

9) Secara berkelompok siswa membuat hasil karya yang sesuai hasil 

penyelidikan berupa komik tentang pengaruh gelombang laut. 

10) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar berani mempresentasikan hasil 

karya di depan kelas. 

11) Siswa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan 

hasil karya kelompok di depan kelas. 

12) Siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya 

atau berkomentar terhadap hasil karya kelompok yang sedang melakukan 

presentasi. 

13) Siswa memajang komik hasil penyelidikan pada media papan buletin yang 

telah dipersiapkan guru. 

14) Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran melalui pertanyaan 

sesuai perumusan masalah pada awal pembelajaran tadi. 

15) Guru melaksanakan tes evaluasi siklus III. 

3.4.3.3. Observasi 

1) Observer mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

2) Observer mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis dan 

mencatat hasil pengamatannya. 
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3) Observer mengamati dan mencatat kegiatan proses pembelajaran di catatan 

lapangan. 

4) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menerapkan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 

3.4.3.4. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III 

3) Menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus III, jika tujuan dan indikator 

penelitian sudah tercapai maka penelitian dihentikan. Namun jika tujuan dan 

indikator belum tercapai maka dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

4) Menyusun laporan 

 

3.5. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber Data 

3.5.1.1. Guru  

Sumber data guru diperoleh dari hasil lembar observasi keterampilan guru 

selama pelaksanaan siklus penelitian dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 

3.5.1.2. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi berdasarkan lembar 

observasi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistemik 

selama pelaksanaan siklus pembelajaran IPA melalui penerapan model Problem 

Based Instruction dengan Media Grafis.  
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3.5.1.3. Catatan Lapangan 

Sumber data berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media 

Grafis berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

IPA. 

3.5.1.4. Produk 

Sumber data produk diperoleh dari hasil karya siswa selama pelaksanaan 

tiap siklus dalam pembelajaran IPA sebagai hasil karya kreatif dari penggunaan 

model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 

3.5.2. Jenis Data 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto 

2008:1.3). Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa kelas IV dan penilaian 

produk setiap kelompok setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pada 

pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media 

Grafis. 

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kategori atau atribut 

(Herrhyanto 2008:1.3). Data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 
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3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara 

yaitu tes dan non tes. Berikut akan peneliti uraikan tentang teknik pengumpulan 

data: 

3.5.3.1. Teknik Tes 

Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang 

harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-

tugas yang harus dilaukan oleh peseta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu 

aspek tertentu dari peserta tes (Poerwanti,dkk 2008:4-3).Teknik tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Tes 

diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan kognitif 

siswa. Tes ini dilaksanakan pada akhir setiap pembelajaran siklus I sampai siklus 

III. 

3.5.3.2. Teknik Non Tes 

3.5.3.2.1. Observasi 

Observasi  adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti, dkk 2008: 3.22). Teknik observasi dalam penelitian ini berisi catatan 

yang menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis yang 

diperoleh melalui pengisian lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa. 
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3.5.3.2.2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan sumber informasi yang penting agar mudah 

mencatat dan mengamati apa yang terjadi di dalamkelas. Catatan lapangan 

sifatnya ringkas dan teratur (Poerwanti, dkk  2008: 3.24). Dalam penelitian ini 

catatan lapangan berisi catatan guru mengenai hal-hal yang muncul selama 

pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan ini berfungsi untuk melengkapi dan 

memperkuat data dalam observasi dan digunakan sebagai masukan guru dalam 

melaksanakan refleksi. 

3.5.3.2.3. Penilaian Produk 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas 

suatu produk. Pengembangan produk meliputi tiga tahap dan setiap tahap perlu 

dilakukan penilaian yaitu: (1) tahap persiapan; (2) tahap pembuatan produk 

(proses); dan (3) tahap penilaian produk (Lapono, dkk 2008:5.195). 

Penggunaan penilaian produk ini digunakan untuk mengetahui hasil karya 

siswa secara kelompok pada tiap siklus dalam pembelajaran IPA sebaga hasil dari 

kegiatan pemecahan masalah dari penggunaan model Problem Based Instruction 

dengan Media Grafis. 
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3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1. Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil belajar kognitif dari 

tes evaluasi setiap siklus. Data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif. 

Pada penelitian ini menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan 

sistem penilaian skala 100. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1) Menentukan nilai berdasarkan proporsi 

 

     (Poerwanti, dkk 2008:  6.15) 

Keterangan :  

N = Nilai 

B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal 

St= Skor teoritis (skor maksimal) 

2) Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam 

pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan belajar klasikal 

perserta didik dapat menggunakan pedoman yang ada. Depdiknas RI atau 

beberapa sekolah biasanya telah menetapkan batas minimal siswa dikatakan 

tuntas menguasai kompetensi yang dikontrakkan (Poerwanti, dkk  2008:6.16). 

N = 
 

  
  x 100 
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Pada penelitian ini telah ditetapkan batas minimal nilai ketuntasan siswa yaitu 60. 

Hasil perhitungan kemudian dianalisis dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) belajar yang dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas 

dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

 

(Sumber: KKM IPA SDN Bringin 02 Tahun Ajaran 2012/2013) 

 

3) Membuat tabel daftar distribusi frekuensi kelompok dengan langkah- 

langkah sebagai berikut (Herrhyanto 2008:2.11): 

a. Menentukan nilai rentang dengan rumus sebagai berikut: 

 

b. Menentukan banyak kelas yang digunakan 

Untuk menentukan banyak kelas dalam tabel distribusi frekuensi 

menggunakan “Aturan Sturges” dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

K = banyak kelas interval 

n  = banyak data 

 

c. Menentukan panjang kelas dengan rumus sebagai berikut: 

Rentang = Nilai Data Terbesar – Nilai Data terkecil 

K = 1 + (3,3) (log n) 

P = 
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Keterangan: 

P = panjang kelas 

K = banyak kelas 

4) Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal  menggunakan rumus 

sebagai berikut (Aqib, dkk 2010:41):  

  

 

Keberhasilan belajar siswa berkisar antara 75 – 80 %, artinya siswa 

dikatakan berhasil apabila ia menguasai atau dapat mencapai sekitar 75 – 80 % 

dari tujuan yang harus dicapai (Sudjana 2009:8). 

Pada penelitian ini mengambil persentase ketuntasan belajar sebesar 75%. 

Apabila ketuntasan dapat mencapai 75%, maka ketuntasan belajar klasikal 

dinyatakan berhasil.  

5) Menghitung Rata-rata Hasil Belajar (Mean) dengan rumus sebagai berikut 

(Herrhyanto 2008:4.3): 

   

 

  ∑     :  jumlah frekuensi dikallikan dengan nilai tengah 

  ∑  :  jumlah frekuensi 

6) Menghitung Median menggunakan rumus sebagai berikut (Herrhyanto 

2008:4.21): 

 

% ketuntasan belajar klasikal =  
                        

                    
 x 100% 

 

Mean  = 
∑   

∑ 
   

 

Me = Bb + p [
 

 
   

  
] 
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Keterangan: 

Bb : batas bawah kelas median 

P : panjang kelas 

F : frekuensi kumulatif sebelum kelas median 

Fm : frekuensi median 

7) Menghitung Modus menggunakan rumus sebagai berikut (Herrhyanto 

2008:4.19): 

 

 

Keterangan: 

Bb : batas bawah kelas modus 

P : panjang kelas 

b1 : frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus 

b2 : frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus 

3.6.2. Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari menganalisis lembar observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. Data 

kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan 

dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Menurut Poerwanti, dkk (2007:6.9) memaparkan cara 

Mo = Bb + p [
  

     
] 
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pengolahan data skor aktivitas siswa dan keterampilan guru adalah sebagai 

berikut:  

1) Menghitung skor terendah 

2) Menghitung skor tertinggi 

3) Mencari median dengan rumus 

4) Membagi rentang skor menjadi empat kategori (amat baik, baik, cukup, 

kurang) dengan nilai median sebagai skor terendah dalam kategori cukup. 

Maka rumus yang digunakan adalah (Herrhyanto 2008:5.3): 

T = skor tertinggi  

R = skor terendah  

n = banyak skor = (T – R) + 1 

Q2 = Median 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil dan genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau  

Q1 = 
 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau  

Q3 = 
 

  
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut :   
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Tabel 3.2 

Kriteria Data Kualitatif 

 

Interval Skor Kualifikasi Kriteria 

Q3 ≤ skor ≤ T 
Tuntas 

Amat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 
Tuntas 

Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Tidak Tuntas 
Cukup 

 

R ≤ skor < Q1 Tidak Tuntas 
Kurang 

 

  

   (Herrhyanto 2008:5.3) 

Dari perhitungan tersebut, maka dibuat tabel kriteria data keterampilan 

guru dan aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Interval Skor Kualifikasi Kategori 

36 ≤ skor ≤ 44 Tuntas Amat Baik 

27,5 ≤ skor < 36 Tuntas Baik 

19≤ skor < 27,5 Tidak tuntas Cukup 

11 ≤ skor < 19 Tidak tuntas Kurang 

 

Tabel 3.4  
Kriteria Penilaian Aktivitas siswa 

 

Interval Skor Kualifikasi Kategori 

33 ≤ skor ≤40 Tuntas Amat Baik 

25 ≤ skor < 33 Tuntas Baik 

17 ≤ skor <25 Tidak tuntas Cukup 

10 ≤ skor < 17 Tidak tuntas Kurang 

 



90 
 

 
  

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model Problem Based Instruction dengan Media Grafis dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN Bringin 02 

Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis dapat meningkat sekurang-

kurangnya dengan kategori baik (27,5 ≤ skor < 36). 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model Problem 

Based Instruction dengan Media Grafis meningkat sekurang-kurangnya 

dengan kategori baik (25 ≤ skor < 33). 

3. Sebanyak  ≥ 75%  siswa kelas IV SDN Bringin 02 Semarang mengalami 

ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran IPA melalui 

model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Bringin 02 Semarang dengan subjek 

penelitian adalah peneliti sebagai pelaksana tindakan dan siswa kelas IV dengan 

jumlah siswa laki-laki sebanyak 17 siswa dan perempuan sebanyak 22 siswa. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus setiap 

siklus 1 pertemuan dengan perincian siklus I pada tanggal 16 April 2013 dengan 

materi pengaruh angin terhadap permukaan bumi, siklus II tanggal 23 April 2013 

dengan materi pengaruh hujan terhadap permukaan bumi, dan siklus III tanggal 30 

April 2013 dengan materi pengaruh gelombang laut terhadap permukaan bumi. 

Pada setiap siklus dilaksanakan observasi terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran dan dilaksanakan penilaian produk setiap 

kelompok serta tes evaluasi untuk mengukur ketuntasan hasil belajar pada akhir 

pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian selama proses 

pembelajaran IPA melalui penerapan model Problem Based Instruction dengan 

Media Grafis pada siswa kelas IV SDN Bringin 02 Semarang. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melaui penerapan model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis diamati dengan lembar observasi 
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keterampilan guru yang mencakup 11 indikator. Hasil observasi keterampilan 

guru pada siklus I diperoleh data yang tersaji dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No Indikator 

Deskriptor yang 

Tampak Skor 

a b c d 

1 Melaksanakan pra pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 Melaksanakan apersepsi √ √   2 

3 

Menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan logistik yang 

diperlukan dalam pembelajaran 

√ √ √  3 

4 
Mengajukan permasalahan dengan media 

grafis 
√ √   2 

5 
Menyampaikan materi pembelajaran 

dengan media grafis 
√ √ √  3 

6 

Membimbing pembentukan kelompok 

dan mendefinisikan tugas pemecahan 

masalah 

√ √ √  3 

7 
Memfasilitasi siswa dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk pemecahan masalah 
√ √   2 

8 

Membimbing kelompok dalam 

merencanakan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis 

√ √ √  3 

9 
Memberikan penguatan dan motivasi 

kepada siswa 
√ √   2 

10 
Melaksanakan refleksi terhadap proses 

pemecahan masalah 
√ √   2 

11 Melaksanakan evaluasi pembelajaran √ √ √ √ 4 

Jumlah Skor 30 

Rata-rata Skor 2,7 

Persentase 68,2% 

Kualifikasi Tuntas 

Kategori Baik 

Kriteria Penilaian: 

Jumlah skor semua 

indikator 

Kualifikasi Kategori 

36 ≤ skor ≤ 44 Tuntas Amat Baik 

27,5 ≤ skor < 36 Tuntas Baik 

19≤ skor < 27,5 Tidak tuntas Cukup 

11 ≤ skor < 19 Tidak tuntas Kurang 
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 Dari tabel 4.1 perolehan skor keterampilan guru juga dapat dilihat 

dalam gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Sesuai tabel 4.1 dan diagram batang pada gambar 4.1 dapat diketahui 

bahwa jumlah skor keterampilan guru pada siklus I adalah 30 dengan rata-rata 

skor sebesar 2,7. Dari 11 indikator pengamatan terdapat 5 indikator yang 

memperoleh skor 2; ada 4 indikator memperoleh skor 3; dan hanya 2 indikator 

yang memperoleh skor 4. Deskripsi perolehan skor setiap indikator secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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4.1.1.1.1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 (semua) 

deskriptor telah dilaksanakan guru, yaitu: (1) mengucapkan salam; (2) melakukan 

doa; (3) mengecek kehadiran siswa; dan (4) mempersiapkan media dan sumber 

belajar. 

4.1.1.1.2. Melaksanakan apersepsi 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 2. Hal ini berarti ada 2 deskriptor 

yang dilaksanakan guru saat apersepsi, yaitu : (1) dilakukan pada awal 

pembelajaran dan (2) apersepsi berupa pertanyaan singkat dan jelas. Apersepsi 

yang dilaksanakan guru kurang relevan dengan materi pembelajaran dan belum 

menarik perhatian siswa melalui penggunaan media pembelajaran. 

4.1.1.1.3. Menginformasikan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan logistik 

yang diperlukan dalam pembelajaran 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 deskriptor 

yang dilaksanakan guru dalam menginformasikan tujuan pembelajaran dan 

mendeskripsikan logistik yang diperlukan dalam pembelajaran, yaitu: (1) sesuai 

indikator pembelajaran; (2) memuat aspek Audience, Behaviour, Condition dan 

Degree; serta (3) menyampaikan tujuan pembelajaran. Meskipun guru telah 

melaksanakan 3 deskriptor, akan tetapi guru belum menyampaikan langkah model 

pembelajaran yang akan digunakan. 

4.1.1.1.4. Mengajukan permasalahan dengan media grafis 

 Pada indikator mengajukan permasalahan dengan media grafis guru 

memperoleh skor 2. Hal ini berarti ada 2 deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: 
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(1) guru mengajukan pertanyaan sebagai permasalahan awal dan (2) disajikan 

menarik dengan media grafis. Permasalahan yang diajukan guru belum autentik 

sesuai dunia nyata dan belum sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. 

4.1.1.1.5. Menyampaikan materi pembelajaran dengan media grafis 

 Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran dengan media 

grafis guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 deskriptor yang dilaksanakan 

guru, yaitu: (1) menyampaikan materi sesuai indikator pembelajaran; (2) 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa; dan (3) menarik minat siswa 

menggunakan media grafis. Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran, 

guru belum sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Guru masih menggunakan bahasa campuran antara Bahasa Indonesia dengan 

Bahasa Jawa selama pembelajaran IPA. 

4.1.1.1.6. Membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

 Pada indikator membimbing pembentukan kelompok dan 

mendefinisikan tugas pemecahan masalah, guru memperoleh skor 3. Hal ini 

berarti ada 3 deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membentuk kelompok 

4-5 siswa secara heterogen; (2) mengatur tempat duduk kelompok; dan (3) 

menjelaskan cara pengisian LKS kepada siswa secara runtut dan jelas. Guru 

dalam membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah belum menyampaikan pembagian tugas dalam kelompok 

untuk pemecahan masalah. Hal ini menyebabkan hanya siswa tertentu yang aktif 

dalam kelompok untuk kegiatan pemecahan masalah. 
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4.1.1.1.7. Memfasilitasi siswa dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

 Pada indikator memfasilitasi siswa dalam melaksanakan penyelidikan 

untuk pemecahan masalah, guru memperoleh skor 2. Hal ini berarti ada 2 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membimbing siswa dalam mencari 

informasi dari berbagai sumber belajar; dan (2) kegiatan penyelidikan sesuai 

dengan permasalahan. Saat pembelajaran guru belum sepenuhnya menyediakan 

alat dan sumber belajar yang dibutuhkan siswa. Selain itu guru belum bisa 

mengatasi hal-hal yang dapat menghambat kerja kelompok. 

4.1.1.1.8. Membimbing kelompok dalam merencanakan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis 

 Pada indikator membimbing kelompok dalam merencakan dan 

menyajikan hasil karya dengan media grafis, guru memperoleh skor 3. Hal ini 

berarti ada 3 deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membimbing 

kelompok dalam menyusun laporan penyelidikan dan hasil karya; (2) 

mengarahkan kelompok dalam mempresentasikan karya secara bergiliran di depan 

kelas; dan (3) menyediakan tempat untuk memamerkan hasil karya (papan 

buletin). Meskipun 3 deskriptor telah dilaksanakan guru, akan tetapi dalam 

memberikan pengarahan kelompok belum dilaksanakan secara jelas dan runtut. 

4.1.1.1.9. Memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa 

 Pada indikator memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa, guru 

memperoleh skor 2. Hal ini berarti ada 2 deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: 

(1) memberikan penguatan verbal (kata-kata) terhadap kelompok yang 



97 
 

 
  

menyajikan hasil diskusi dengan baik; dan (2) menggunakan penguatan gestural 

(mimik dan gerakan). Meskipun guru telah memberikan penguatan secara verbal 

dan gestural, tetapi pemberian penguatan tidak dilakukan segera setelah perilaku 

yang diharapkan muncul. Guru juga belum memberikan reward kepada hasil 

karya kelompok terbaik. 

4.1.1.1.10. Melaksanakan refleksi terhadap proses pemecahan masalah 

 Pada indikator melaksanakan refeksi terhadap proses pemecahan 

masalah, guru memperoleh skor 2. Hal ini berarti ada 2 deskriptor yang 

dilaksanakan guru, yaitu: (1) guru bertanya kembali tentang permasalahan awal 

pembelajaran; dan (2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti. Saat melaksanakan refleksi guru belum menyimpulkan 

dan memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

4.1.1.1.11. Melaksanakan evaluasi pembelajaran 

 Pada indikator melaksanakan evaluasi pembelajaran guru memperoleh 

skor 4. Hal ini berarti semua deskriptor dilaksanakan guru, yaitu: (1) evaluasi 

sesuai dengan indikator pembelajaran; (2) melaksanakan penilaian proses; (3) 

melaksanakan penilaian hasil; dan (4) menggunakan pedoman penilaian yang 

jelas. 

 Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran melalui model Problem Based Instruction dengan Media 

Grafis pada siklus I memperoleh jumlah skor 30 sehingga dapat dikualifikasikan 

tuntas dengan kategori baik. 
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4.1.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based 

Instruction dengan Media Grafis diamati melalui lembar observasi aktivitas siswa 

yang mencakup 10 indikator. Observasi difokuskan pada 10 siswa dari 39 siswa. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I diperoleh data yang tersaji dalam 

tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No Indikator Aktivitas Siswa 
Perolehan Skor Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran 
0 0 7 3 33 3,3 

2 
Menanggapi pertanyaan guru dalam 

apersepsi 
0 8 2 0 22 2,2 

3 

Keantusiasan siswa dalam menyimak 

informasi berupa tujuan dan materi 

pembelajaran dari guru 

1 7 2 0 21 2,1 

4 

Memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajukan guru 

dengamedia grafis 

0 8 2 0 22 2,2 

5 

Kemampuan siswa dalam melaksanakan 

tugas pemecahan masalah secara 

berkelompok 

0 3 6 1 28 2,8 

6 

Melakukan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi untuk pemecahan 

masalah 

0 10 0 0 20 2 

7 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan 

dan memamerkan hasil karya kelompok 

dengan media grafis 

3 1 6 0 23 2,3 

8 
Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

pembelajaran 
0 2 8 0 28 2,8 

9 
Kemampuan siswa untuk menganalisis 

proses pemecahan masalah 
0 2 8 0 28 2,8 

10 Mengerjakan evaluasi individu 0 5 5 0 25 2,5 

Jumlah 250 25 

Persentase  62,5% 

Kategori Baik 
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Kriteria Penilaian: 

Jumlah skor semua 

indikator 

 

Kualifikasi Kategori 

33 ≤ skor ≤40 Tuntas Amat Baik 

25 ≤ skor < 33 Tuntas Baik 

17 ≤ skor <25 Tidak tuntas Cukup 

10 ≤ skor < 17 Tidak tuntas Kurang 

 

Sesuai tabel 4.2 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh jumlah skor 250 dari 10 siswa dengan rata-rata skor 25 dengan 

kualifikasi tuntas dan kategori baik. Berikut digambarkan rata-rata pencapaian 

skor untuk setiap indikator dalam gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
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 Sesuai tabel 4.2 dan gambar 4.2, berikut peneliti paparkan secara rinci 

deskripsi perolehan skor setiap indikator aktivitas siswa. 

4.1.1.2.1. Kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 siswa 

memperoleh skor 4; dan 7 siswa memperoleh skor 3. Sebagian besar siswa belum 

menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk belajar dan hanya 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) tidak terlambat datang ke sekolah; (2) tertib 

dan rapi di tempat duduk masing-masing; dan (3) melaksanakan doa. 

4.1.1.2.2. Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi 

Indikator aktivitas siswa berupa menanggapi pertanyaan guru dalam 

apersepsi memperoleh rata-rata skor 2,1. Hal ini ditunjukkan dengan 2 siswa 

memperoleh skor 3; dan 8 siswa memperoleh skor 2. Siswa belum aktif dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan belum berani memberi komentar 

terhadap jawaban dari siswa lain. Sebagian besar siswa hanya melaksanakan 2 

deskriptor yaitu: (1) tenang mendengarkan pertanyaan guru; dan (2) tidak 

mengantuk saat menyimak informasi. 

4.1.1.2.3. Keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan dan 

materi pembelajaran dari guru 

Indikator keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan 

dan materi pembelajaran dari guru memperoleh rata-rata skor 2,1. Hal ini 

ditunjukkan dengan 2 siswa memperoleh skor 3; 7 siswa memperoleh skor 2; dan 

1 siswa memperoleh skor 1. Siswa belum antusias dalam menyimak penjelasan 
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guru. Sebagian besar siswa hanya melaksanakan 2 deskriptor yaitu: (1) 

memperhatikan penjelasan guru dengan tenang; dan (2) mencatat hal-hal penting 

dari penjelasan guru. 

4.1.1.2.4. Memperhatikan dan mengamati permasalahan yang diajukan guru 

dengan media grafis 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajuka guru dengan media grafis memperoleh rata-rata skor 

2,2. Hal ini ditunjukkan dengan 2 siswa memperoleh skor 3; dan 8 siswa 

memperoleh skor 2. Sebagian besar siswa hanya melaksanakan 2 deskriptor yaitu: 

(1) antusias dalam mengamati media grafis yang ditampilkan guru; dan (2) 

menyimak penjelasan guru tentang permasalahan awal yang akan diselesaikan. 

4.1.1.2.5. Kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah 

secara berkelompok 

Indikator kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan 

masalah secara berkelompok memperoleh rata-rata skor 2,8. Hal ini ditunjukkan 

dengan 1 siswa memperoleh skor 4; 6 siswa memperoleh skor 3; dan 3 siswa 

memperoleh skor 2. Sebagian besar siswa telah melaksanakan 3 deskriptor yaitu: 

(1) menerima pembagian kelompok yang ditentukan oleh guru; (2) tertib dan rapi 

saat duduk sesuai meja kelompok masing-masing; dan (3) menyimak petunjuk 

guru dalam pengisian LKS dengan tenang. 
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4.1.1.2.6. Melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk 

pemecahan masalah 

Indikator aktivitas siswa dalam melakukan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi untuk pemecahan masalah memperoleh rata-rata skor 2. 

Hal ini ditunjukkan dengan 10 siswa memperoleh skor 2. Seluruh siswa tersebut 

hanya melaksanakan 2 deskriptor yaitu: (1) siswa memiliki sikap-sikap ilmiah 

dalam melakukan penyelidikan/eksperimen; dan (2) melakukan penyelidikan 

sesuai permasalahan yang telah dirumuskan. Siswa belum mampu menyelesaikan 

LKS sesuai hasil penyelidikan tepat waktu dan belum ada interaksi antara teman 

satu kelompok untuk bertukar ide dalam menyelesaikan pemecahan masalah. 

4.1.1.2.7. Kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan hasil 

karya kelompok dengan media grafis 

 Indikator kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan 

hasil karya kelompok dengan media grafis memperoleh rata-rata skor 2,3. Hal ini 

ditunjukkan dengan 6 siswa memperoleh skor 3; 1 siswa memperoleh skor 2; dan 

3 siswa memperoleh skor 1. Sebagian besar siswa telah melaksanakan 3 

deskriptor yaitu: (1) mampu mengembangkan hasil penyelidikan menjadi suatu 

karya kreatif; (2) mempresentasikan hasil karya kelompok secara bergiliran di 

depan kelas; dan (3) memamerkan hasil karya kelompok di papan buletin. Saat 

presentasi di depan kelas, belum ada siswa yang mampu memberi tanggapan 

terhadap pertanyaan dan komentar dari kelompok lain. 
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4.1.1.2.8. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa memiliki persepsi dan sikap positif 

terhadap pembelajaran memperoleh rata-rata skor 2,8. Hal ini ditunjukkan dengan 

8 siswa memperoleh skor 3; dan 2 siswa memperoleh skor 2. Sebagian besar 

siswa telah melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) tampak senang dan bersemangat 

terhadap pembelajaran; (2) menghormati dan patuh terhadap guru; dan (3) 

mengikuti pembelajaran dengan tertib. Namun, siswa belum mempunyai motivasi 

untuk belajar.  

4.1.1.2.9. Kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan masalah 

Indikator kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan 

masalah memperoleh rata-rata skor 2,8. Hal ini ditunjukkan dengan 8 siswa 

memperoleh skor 3; dan 2 siswa memperoleh skor 2. Sebagian besar siswa telah 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) menanggapi pertanyaan dari guru tentang 

permasalahan awal; (2) membuat kesimpulan dari proses pemecahan masalah; dan 

(3) mencatat hasil kesimpulan materi yang telah diajarkan guru. Siswa belum aktif 

bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. 

4.1.1.2.10. Mengerjakan evaluasi individu 

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi individu 

memperoleh rata-rata skor 2,5. Hal ini ditunjukkan dengan 5 siswa memperoleh 

skor 3; dan 5 siswa memperoleh skor 2. Siswa belum mengerjakan soal evaluasi 

sesuai petunjuk dan alokasi waktu yang telah ditentukan guru. Sebagian siswa 

melaksanakan 2 deskriptor yaitu: (1) mengerjakan soal evaluasi tanpa mencontek 

jawaban teman; (2) tenang dan tertib saat mengerjakan soal. 
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Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

pada siklus I memperoleh jumlah rata-rata skor 25 sehingga dapat dikualifikasikan 

tuntas dengan kategori baik. 

4.1.1.3. Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

Data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem 

Based Instruction dengan Media Grafis pada siklus I berupa penilaian produk 

yang diperoleh dari hasil karya pemecahan masalah dalam kelompok berupa 

bagan jenis-jenis angin serta tes evaluasi tertulis yang dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran pada siklus I sebanyak 

39 siswa. 

Data hasil penilain produk setiap kelompok pada siklus I dapat dilihat 

dalam tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Hasil Penilaian Produk Setiap Kelompok Siklus I 

 

No 
Aspek 

Penilaian 

Perolehan Skor Kelompok 

Apel Jeruk Nanas Mangga Melon Durian 
Buah 

Naga 
Pisang 

1 
Persiapan alat 

dan bahan 
30 30 30 30 30 30 30 30 

2 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

30 20 30 20 30 30 30 30 

3 

Kerapian dan 

kebersihan 

hasil karya 

30 20 20 20 20 20 20 20 

4 

Ketepatan 

materi yang 

disajikan 

30 30 30 20 30 20 20 30 

Jumlah 120 100 110 90 110 100 100 110 

Nilai 100 83 92 75 92 83 83 92 

Rata-rata 87,5 
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Sesuai tabel 4.3 dapat diketahui nilai rata-rata dari hasil penilaian produk 

siklus I yaitu 87,5. Hal ini berarti nilai produk siklus I mengalami ketuntasan yaitu 

lebih dari KKM (60). Kelompok yang mendapatkan nilai terendah yaitu kelompok 

mangga dengan perolehan nilai 75. Sedangkan kelompok terbaik diperoleh 

kelompok apel dengan nilai 100. 

Nilai hasil belajar tiap individu pada siklus I diperoleh dari hasil tes 

evaluasi akhir pembelajaran. Berikut data perolehan hasil belajar siswa disajikan 

dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Tes Evaluasi Siklus I 

 

No Nilai 
Frekuensi 

(f) 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f . xi 
Frekuensi 

Kumulatif 
Kategori 

1. 25 – 37 6 31,5 189 6 Tidak Tuntas 

2. 38 – 50 9 44,5 400,5 15 Tidak Tuntas 

3. 51 – 63 8 57,5 460 23 Tidak Tuntas 

4. 64 – 76 14 70,5 987 37 Tuntas 

5. 77 – 89 2 83,5 167 39 Tuntas 

Jumlah 39  2203,5   

Nilai Terendah 25 

Nilai Tertinggi 37 

Mean 56,5 

Median 57,78 

Modus 67,79 

Persentase 

Ketuntasan 
61,54% 

Persentase 

Ketidaktuntasan 
38,46% 

 

Pada tabel 4.4, dalam interval kelas 51-63 tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM (KKM = 60). Sehingga semua siswa dalam 

interval kelas tersebut mengalami ketuntasan belajar. 
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Persentase ketuntasan belajar dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis pada siklus I dapat dilihat dalam 

diagram pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Diagram Ketuntasan Klasikal Siklus I 

Dari tabel 4.4 dan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa pada siklus I 

memperoleh nilai terendah 25 dan nilai tertinggi 89 dengan rata-rata hasil belajar 

56,5. Sedangkan median dari data tersebut adalah 57,78 dan modusnya adalah 

67,79. Persentase ketuntasan belajar klasikal memperoleh 61,54% yaitu 24 siswa 

tuntas dan persentase ketidaktuntasan adalah 38,46% yaitu 15 siswa tidak tuntas 

dalam belajar. 

Sesuai hasil dan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pada siklus I 

ketuntasan hasil belajar klasikal belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

dalam indikator keberhasilan yaitu sebesar 75%. Oleh karena itu peneliti 

melanjutkan penelitian ke siklus II. 

4.1.1.4. Refleksi Siklus I 

Sesuai analisis hasil penelitian siklus I, diperoleh data hasil observsai 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

61,54% 

38,46% 
Ketuntasan

Ketidaktuntasan
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IPA melalui model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. Refleksi ini 

dilaksanakan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis kendala-

kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. Kendala-kendala tersebut 

dianalisis sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada 

siklis II. Adapun hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut.  

4.1.1.4.1. Keterampilan Guru 

Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa keterampilan guru 

memperoleh skor 30 dengan kategori baik. Namun, ada beberapa kekurangan 

yang harus diperbaiki diantaranya sebagai berikut: 

a. Apersepsi yang diberikan guru kurang relevan dengan materi pembelajaran 

serta belum menggunakan media pembelajaran untuk menarik perhatian 

siswa. 

b. Guru belum menyampaikan langkah model pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

c. Guru belum menyampaikan pembagian tugas dalam kelompok untuk kegiatan 

pemecahan masalah. 

d. Guru belum bisa mengelola waktu pembelajaran dengan baik sehingga pada 

siklus I waktu pembelajaran tidak sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan yaitu 2x35 menit (70 menit). 

4.1.1.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas siswa  

memperoleh jumlah rata-rata skor 25 dengan kategori baik. Namun, ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya sebagai berikut: 
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a. Siswa masih terlihat belum antusias terhadap pembelajaran dan belum berani 

mengajukan pertanyaan dari penjelasan guru. 

b. Siswa belum memahami urutan kegiatan  pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

c. Siswa belum mengetahui tugasnya dalam kelompok. Sehingga ketika 

melakukan tugas pemecahan masalah dari guru, ada siswa yang 

mendiskusikan permasalahan, ada pula yang ramai sendiri. 

d. Dalam memamerkan hasil karya kelompok, beberapa siswa masih malu-malu 

saat maju di depan kelas. 

e. Siswa meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas pemecahan 

masalah dalam kelompok maupun saat mengerjakan soal evaluasi. 

4.1.1.4.3. Hasil Belajar 

a. Hasil belajar berupa penilaian produk tiap kelompok pada siklus I 

memperoleh rata-rata 84,38. Pencapaian ini sudah memenuhi KKM, tetapi 

hasil karya dari siswa sebagian besar kurang rapi dan kurang sesuai dengan 

konsep materi. 

b. Hasil belajar siswa dari tes evaluasi pada siklus I persentase ketuntasan 

belajar klasikal memperoleh 61,54% yaitu 24 siswa tuntas dan persentase 

ketidaktuntasan adalah 38,46% yaitu 15 siswa tidak tuntas dalam belajar. 

Hasil belajar klasikal belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam 

indikator keberhasilan yaitu sebesar 75%. Nilai tertinggi adalah 89 dan nilai 

terendah 25. Adapun nilai rata-rata kelas hanya 56,5 (belum memenuhi KKM 

yaitu 60). 
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4.1.1.5. Revisi Siklus I 

Sesuai temuan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

I dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA melalui model Problem Based 

Instruction dengan Media Grafis masih diperlukan adanya perbaikan atau revisi 

untuk melanjutkan penelitian ke siklus II. Hal ini dikarenakan indikator 

keberhasilan belum tercapai secara menyeluruh. Adapun perbaikan untuk siklus II 

sebagai berikut: 

4.1.1.5.1. Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Guru melaksanakan apersepsi yang lebih relevan dengan materi dan 

menggunakan media pembelajaran untuk mengurangi verbalisme supaya 

siswa tertarik untuk belajar. 

b. Guru harus menyampaikan langkah model pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Sehingga siswa memahami urutan kegiatan yang akan 

dilaksanaka. 

c. Guru menyampaikan pembagian tugas dalam kelompok untuk kegiatan 

pemecahan masalah. Sehingga seluruh anggota kelompok mengerti dan 

melaksanakan tugasnya dalam kelompok. 

d. Guru lebih memperhatikan waktu pembelajaran agar selesai sesuai alokasi 

waktu yang direncanakan. 
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4.1.1.5.2. Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Guru memanfaatkan media pembelajaran agar siswa antusias terhadap 

pembelajaran dan memberikan bimbingan untuk siswa agar berani 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan dari penjelasan guru. 

b. Guru harus menyampaikan urutan kegiatan pembelajaran secara jelas agar 

siswa tidak bingung dengan urutan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

c. Guru harus memberikan pengarahan mengenai pembagian tugas dalam 

kelompok agar siswa mengetahui tanggung jawabnya dalam kelompok, saling 

bertukar ide dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam LKS sehingga tidak ada siswa yang ramai sendiri dan meghambat 

kerja kelompok. 

d. Siswa diberi motivasi oleh guru agar percaya diri dalam memamerkan hasil 

karya kelompok dan meminta siswa untuk memperkeras suaranya. 

e. Guru selalu mengingatkan alokasi waktu untuk kerja kelompok saat 

pemecahan masalah maupun saat mengerjakan soal evaluasi sehingga siswa 

tidak  meminta waktu tambahan dari guru. 

4.1.1.5.3. Hasil Belajar 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Guru harus memberikan pengarahan dan menyampaikan materi secara jelas 

kepada siswa agar saat merencanakan dan mengembangkan hasil karya sesuai 

pemecahan masalah, konsep materi dalam karya tersebut sesuai dengan yang 

telah dijelaskan guru. 

b. Meningkatkan ketuntasan belajar sesuai indikator keberhasilan dengan 

memperbaiki pembelajaran pada siklus I secara keseluruhan 

4.1.1.6. Rekapitulasi Data Siklus I 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Data Siklus I 

 
No 1 2 3 

Variabel Penelitian Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Pencapaian Data Skor: 30 

Rata-rata: 2,7 

Persentase: 68,2% 

Kategori: Baik 

Skor: 250 

Rata-rata: 25 

Persentase: 62,5% 

Kategori: Baik 

Rata-rata produk: 87,5 

Nilai rata-rata evaluasi: 56,5 

Persentase Ketuntasan: 

61,54% 

Kategori: Tidak Tuntas 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Rekapitulasi Data Siklus I 

 

68,20% 
62,50% 61,54% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar



112 
 

 
  

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus II 

Hasil observasi keterampilan guru selama pelaksanaan tindakan pada 

siklus II diperoleh data yang tersaji dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No Indikator 

Deskriptor yang 

Tampak Skor 

a b c d 

1 Melaksanakan pra pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 Melaksanakan apersepsi √ √ √ √ 4 

3 

Menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan logistik yang 

diperlukan dalam pembelajaran 

√ √ √ √ 4 

4 
Mengajukan permasalahan dengan 

media grafis 
√ √ √  3 

5 
Menyampaikan materi pembelajaran 

dengan media grafis 
√ √ √  3 

6 

Membimbing pembentukan kelompok 

dan mendefinisikan tugas pemecahan 

masalah 

√ √ √ √ 4 

7 

Memfasilitasi siswa dalam 

melaksanakan penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

√ √ √  3 

8 

Membimbing kelompok dalam 

merencanakan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis 

√ √ √  3 

9 
Memberikan penguatan dan motivasi 

kepada siswa 
√ √ √  3 

10 
Melaksanakan refleksi terhadap proses 

pemecahan masalah 
√ √ √  3 

11 Melaksanakan evaluasi pembelajaran √ √ √ √ 4 

Jumlah Skor 38 

Rata-rata Skor 3,5 

Persentase 86,4% 

Kualifikasi Tuntas 

Kategori 
Amat 

Baik 
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Kriteria Penilaian: 

Jumlah skor semua 

indikator 

Kualifikasi Kategori 

36 ≤ skor ≤ 44 Tuntas Amat Baik 

27,5 ≤ skor < 36 Tuntas Baik 

19≤ skor < 27,5 Tidak tuntas Cukup 

11 ≤ skor < 19 Tidak tuntas Kurang 

Sesuai tabel 4.6 perolehan skor keterampilan guru pada siklus II dapat 

dilihat dalam diagram batang pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Sesuai tabel 4.6 dan diagram batang pada gambar 4.5 dapat diketahui 

bahwa jumlah skor keterampilan guru pada siklus II adalah 38 dengan rata-rata 

skor sebesar 3,5. Dari 11 indikator pengamatan terdapat 6 indikator memperoleh 
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skor 3; dan 5 indikator yang memperoleh skor 4. Deskripsi perolehan skor setiap 

indikator secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.2.1.1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 (semua) 

deskriptor telah dilaksanakan guru, yaitu: (1) mengucapkan salam; (2) melakukan 

doa; (3) mengecek kehadiran siswa; dan (4) mempersiapkan media dan sumber 

belajar. 

4.1.2.1.2. Melaksanakan apersepsi 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 3 deskriptor 

yang dilaksanakan guru saat apersepsi, yaitu : (1) dilakukan pada awal 

pembelajaran; (2) apersepsi berupa pertanyaan singkat dan jelas; (3) relevan 

dengan materi; dan (4) menarik perhatian siswa melalui penggunaan media 

pembelajaran. Terdapat peningkatan 2 skor dibandingkan siklus I. 

4.1.2.1.3. Menginformasikan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan logistik 

yang diperlukan dalam pembelajaran 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 (semua) 

deskriptor yang dilaksanakan guru dalam menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan logistik yang diperlukan dalam pembelajaran, yaitu: (1) 

sesuai indikator pembelajaran; (2) memuat aspek Audience, Behaviour, Condition 

dan Degree; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran; dan (4) menyampaikan 

langkah model pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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4.1.2.1.4. Mengajukan permasalahan dengan media grafis 

 Pada indikator mengajukan permasalahan dengan media grafis guru 

memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: 

(1) guru mengajukan pertanyaan sebagai permasalahan awal; (2) disajikan 

menarik dengan media grafis; dan (3) permasalahan autentik sesuai dunia nyata. 

Terdapat peningkatan 1 skor dibandingkan siklus I. 

4.1.2.1.5. Menyampaikan materi pembelajaran dengan media grafis 

 Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran dengan media 

grafis guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 deskriptor yang dilaksanakan 

guru, yaitu: (1) menyampaikan materi sesuai indikator pembelajaran; (2) 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa; dan (3) menarik minat siswa 

menggunakan media grafis. Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran, 

guru belum sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Guru masih menggunakan bahasa campuran antara Bahasa Indonesia dengan 

Bahasa Jawa selama pembelajaran IPA. 

4.1.2.1.6. Membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 

(semua) deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membentuk kelompok 4-5 

siswa secara heterogen; (2) mengatur tempat duduk kelompok; (3) menjelaskan 

cara pengisian LKS kepada siswa secara runtut dan jelas; dan (4) menyampaikan 

pembagian tugas dalam kelompok untuk kegiatan pemecahan masalah. Terdapat 

peningkatan 1 skor dibandingkan siklus I. 
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4.1.2.1.7. Memfasilitasi siswa dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membimbing siswa dalam mencari 

informasi dari berbagai sumber belajar; (2) kegiatan penyelidikan sesuai dengan 

permasalahan; dan (3) guru menyediakan alat percobaan dan sumber belajar yang 

diperlukan. Terdapat peningkatan 1 skor dibandingkan siklus I. Namun, guru 

belum bisa mengatasi hal-hal yang dapat menghambat kerja kelompok. 

4.1.2.1.8. Membimbing kelompok dalam merencanakan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membimbing kelompok dalam 

menyusun laporan penyelidikan dan hasil karya; (2) mengarahkan kelompok 

dalam mempresentasikan karya secara bergiliran di depan kelas; dan (3) 

menyediakan tempat untuk memamerkan hasil karya (papan buletin). Meskipun 3 

deskriptor telah dilaksanakan guru, akan tetapi dalam memberikan pengarahan 

kelompok belum dilaksanakan secara jelas dan runtut. 

4.1.2.1.9. Memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) memberikan penguatan verbal (kata-

kata) terhadap kelompok yang menyajikan hasil diskusi dengan baik; (2) 

menggunakan penguatan gestural (mimik dan gerakan); dan (3) penguatan 

dilakukan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul. Terdapat peningkatan 
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1 skor dibandingkan siklus I. Namun, Guru belum memberikan reward kepada 

hasil karya kelompok terbaik. 

4.1.2.1.10. Melaksanakan refleksi terhadap proses pemecahan masalah 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal pembelajaran; (2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dimengerti; dan (3) menyimpulkan materi bersama 

siswa. Terdapat peningkatan 1 skor dibandingkan siklus I. Namun, guru belum 

memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

4.1.2.1.11. Melaksanakan evaluasi pembelajaran 

 Pada indikator melaksanakan evaluasi pembelajaran guru memperoleh 

skor 4. Hal ini berarti semua deskriptor dilaksanakan guru, yaitu: (1) evaluasi 

sesuai dengan indikator pembelajaran; (2) melaksanakan penilaian proses; (3) 

melaksanakan penilaian hasil; dan (4) menggunakan pedoman penilaian yang 

jelas. 

 Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran melalui model Problem Based Instruction dengan Media 

Grafis pada siklus II memperoleh jumlah skor 37 sehingga dapat dikualifikasikan 

tuntas dengan kategori sangat baik. Dari analisis data hasil observasi keterampilan 

guru siklus II terdapat peningkatan sebanyak 7 angka dibandingkan siklus I. 
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4.1.2.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

  Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II diperoleh melalui 

lembar observasi yang dapat dilihat dalam tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No Indikator Aktivitas Siswa 
Perolehan Skor Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran 
0 0 2 8 38 3,8 

2 
Menanggapi pertanyaan guru dalam 

apersepsi 
0 2 8 0 28 2,8 

3 

Keantusiasan siswa dalam menyimak 

informasi berupa tujuan dan materi 

pembelajaran dari guru 

0 2 8 0 28 2,8 

4 

Memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajukan guru 

dengamedia grafis 

0 3 7 0 27 2,7 

5 

Kemampuan siswa dalam melaksanakan 

tugas pemecahan masalah secara 

berkelompok 

0 1 6 0 32 3,2 

6 

Melakukan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi untuk pemecahan 

masalah 

0 5 5 0 25 2,5 

7 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan 

dan memamerkan hasil karya kelompok 

dengan media grafis 

0 0 10 0 30 3 

8 
Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

pembelajaran 
0 1 9 0 29 2,9 

9 
Kemampuan siswa untuk menganalisis 

proses pemecahan masalah 
0 1 9 0 29 2,9 

10 Mengerjakan evaluasi individu 0 0 10 0 30 3 

Jumlah 296 29,6 

Persentase  74% 

Kategori Baik 
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Kriteria Penilaian: 

Jumlah skor semua 

indikator 

 

Kualifikasi Kategori 

33 ≤ skor ≤40 Tuntas Amat Baik 

25 ≤ skor < 33 Tuntas Baik 

17 ≤ skor <25 Tidak tuntas Cukup 

10 ≤ skor < 17 Tidak tuntas Kurang 

 

Sesuai tabel 4.7 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada siklus II 

memperoleh jumlah skor 296 dari 10 siswa dengan rata-rata skor 29,6 dengan 

kualifikasi tuntas dan kategori baik. Berikut digambarkan rata-rata pencapaian 

skor untuk setiap indikator dalam gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
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Sesuai tabel 4.7 dan gambar 4.6, berikut peneliti paparkan secara rinci 

deskripsi perolehan skor setiap indikator aktivitas siswa. 

4.1.2.2.1. Kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,8. Hal ini ditunjukkan dengan 8 siswa 

memperoleh skor 4; dan 2 siswa memperoleh skor 3. Sebagian besar siswa sudah 

siap untuk mengikuti pembelajaran dan melaksanakan 4 deskriptor yaitu: (1) tidak 

terlambat datang ke sekolah; (2) tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing; 

(3) melaksanakan doa; dan (4) menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk 

belajar. Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,5 dibandingkan siklus I. 

4.1.2.2.2. Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi 

Indikator aktivitas siswa berupa menanggapi pertanyaan guru dalam 

apersepsi memperoleh rata-rata skor 2,8. Hal ini ditunjukkan dengan 8 siswa 

memperoleh skor 3; dan 2 siswa memperoleh skor 2. Siswa sudah aktif dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Namun, belum berani memberi 

komentar terhadap jawaban dari siswa lain. Sebagian besar siswa melaksanakan 3 

deskriptor yaitu: (1) tenang mendengarkan pertanyaan guru; (2) tidak mengantuk 

saat menyimak informasi; dan (3) menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 

Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,7 dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.2.3. Keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan dan 

materi pembelajaran dari guru 

Indikator keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan 

dan materi pembelajaran dari guru memperoleh rata-rata skor 2,8. Hal ini 
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ditunjukkan dengan 8 siswa memperoleh skor 3; dan 2 siswa memperoleh skor 2. 

Siswa sudah antusias dalam menyimak penjelasan guru. Sebagian besar siswa 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) memperhatikan penjelasan guru dengan 

tenang; 2) mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru; dan (3) menanggapi 

penjelasan guru. Pada indikator ini terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,7 

dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.2.4. Memperhatikan dan mengamati permasalahan yang diajukan guru 

dengan media grafis 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajuka guru dengan media grafis memperoleh rata-rata skor 

2,7. Hal ini ditunjukkan dengan 7 siswa memperoleh skor 3; dan 3 siswa 

memperoleh skor 2. Siswa sudah antusias dalam mengamati media grafis yang 

ditampilkan oleh guru. Sebagian besar siswa melaksanakan 3deskriptor yaitu: (1) 

antusias dalam mengamati media grafis yang ditampilkan guru; (2) menyimak 

penjelasan guru tentang permasalahan awal yang akan diselesaikan; dan (3) 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan oleh 

guru. Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,5 dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.2.5. Kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah 

secara berkelompok 

Indikator kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan 

masalah secara berkelompok memperoleh rata-rata skor 3,2. Hal ini ditunjukkan 

dengan 3 siswa memperoleh skor 4; 6 siswa memperoleh skor 3; dan 1 siswa 

memperoleh skor 2. Sebagian besar siswa telah melaksanakan 3 deskriptor yaitu: 
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(1) menerima pembagian kelompok yang ditentukan oleh guru; (2) tertib dan rapi 

saat duduk sesuai meja kelompok masing-masing; dan (3) menyimak petunjuk 

guru dalam pengisian LKS dengan tenang. Terjadi peningkatan rata-rata skor 

sebesar 0,4 dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.2.6. Melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk 

pemecahan masalah 

Indikator aktivitas siswa dalam melakukan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi untuk pemecahan masalah memperoleh rata-rata skor 

2,5. Hal ini ditunjukkan dengan 5 siswa memperoleh skor 3; dan 5 siswa 

memperoleh skor 2. Seluruh siswa tersebut hanya melaksanakan 2 deskriptor 

yaitu: (1) siswa memiliki sikap-sikap ilmiah dalam melakukan 

penyelidikan/eksperimen; dan (2) melakukan penyelidikan sesuai permasalahan 

yang telah dirumuskan. Sebagian besar siswa sudah mampu menyelesaikan LKS 

sesuai hasil penyelidikan tepat waktu. Namun, belum ada interaksi antara teman 

satu kelompok untuk bertukar ide dalam menyelesaikan pemecahan masalah. 

Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,5 dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.2.7. Kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan hasil 

karya kelompok dengan media grafis 

 Indikator kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan 

hasil karya kelompok dengan media grafis memperoleh rata-rata skor 3. Hal ini 

ditunjukkan dengan 10 siswa memperoleh skor 3. Sebagian besar siswa telah 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) mampu mengembangkan hasil penyelidikan 

menjadi suatu karya kreatif; (2) mempresentasikan hasil karya kelompok secara 
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bergiliran di depan kelas; dan (3) memamerkan hasil karya kelompok di papan 

buletin. Saat presentasi di depan kelas, belum ada siswa yang mampu memberi 

tanggapan terhadap pertanyaan dan komentar dari kelompok lain. Terjadi 

peningkatan rata-rata skor sebesar 0,7 dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.2.8. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa memiliki persepsi dan sikap positif 

terhadap pembelajaran memperoleh rata-rata skor 2,9. Hal ini ditunjukkan dengan 

9 siswa memperoleh skor 3; dan 1 siswa memperoleh skor 2. Sebagian besar 

siswa telah melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) tampak senang dan bersemangat 

terhadap pembelajaran; (2) menghormati dan patuh terhadap guru; dan (3) 

mengikuti pembelajaran dengan tertib. Namun, siswa belum mempunyai motivasi 

untuk belajar. Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,1 dibandingkan dengan 

siklus I. 

4.1.2.2.9. Kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan masalah 

Indikator kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan 

masalah memperoleh rata-rata skor 2,9. Hal ini ditunjukkan dengan 9 siswa 

memperoleh skor 3; dan 1 siswa memperoleh skor 2. Sebagian besar siswa telah 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) menanggapi pertanyaan dari guru tentang 

permasalahan awal; (2) membuat kesimpulan dari proses pemecahan masalah; dan 

(3) mencatat hasil kesimpulan materi yang telah diajarkan guru. Namun, siswa 

belum aktif bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Terjadi 

peningkatan rata-rata skor sebesar 0,1 dibandingkan dengan siklus I. 

 



124 
 

 
  

4.1.2.2.10. Mengerjakan evaluasi individu 

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi individu 

memperoleh rata-rata skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan 10 siswa memperoleh 

skor 3. Siswa sudah mengerjakan soal evaluasi sesuai petunjuk guru. Namun, 

belum bisa menyelesaikan soal evaluasi sesuai alokasi waktu yang telah 

ditentukan guru. Sebagian siswa melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) 

mengerjakan soal evaluasi tanpa mencontek jawaban teman; (2) tenang dan tertib 

saat mengerjakan soal; dan (3) mengerjakan soal sesuai petunjuk guru. Terjadi 

peningkatan rata-rata skor sebesar 0,5 dibandingkan dengan siklus I. 

Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

pada siklus II memperoleh jumlah rata-rata skor 29,6 sehingga dapat 

dikualifikasikan tuntas dengan kategori baik. Terjadi peningkatan jumlah rata-rata 

skor dari seluruh indikator sebesar 4,6 dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.3. Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem 

Based Instruction dengan Media Grafis pada siklus II berupa penilaian produk 

yang diperoleh dari hasil karya pemecahan masalah dalam kelompok berupa 

poster tantang cara mencegah erosi serta tes evaluasi tertulis yang dilaksanakan 

pada akhir pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran pada siklus 

II sebanyak 39 siswa. 

Data hasil penilain produk setiap kelompok pada siklus II dapat dilihat 

dalam tabel 4.8 sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 

Hasil Penilaian Produk Setiap Kelompok Siklus II 

 

No 
Aspek 

Penilaian 

Perolehan Skor Kelompok 

Apel Jeruk Nanas Mangga Melon Durian 
Buah 

Naga 
Pisang 

1 
Persiapan alat 

dan bahan 
30 30 30 30 30 30 30 30 

2 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

30 30 30 20 20 30 30 30 

3 

Kerapian dan 

kebersihan 

hasil karya 

20 30 30 20 30 20 20 20 

4 

Ketepatan 

materi yang 

disajikan 

30 30 30 30 20 30 20 20 

Jumlah 110 120 120 100 100 110 100 100 

Nilai 92 100 100 83 83 92 83 83 

Rata-rata 89,5 

 

Sesuai tabel 4.8 dapat diketahui nilai rata-rata dari hasil penilaian produk 

siklus II yaitu 89,5. Hal ini berarti nilai produk siklus II mengalami ketuntasan 

yaitu lebih dari KKM (60). Kelompok terbaik diperoleh kelompok jeruk dan 

nanas dengan nilai 100. 

Nilai hasil belajar tiap individu pada siklus II diperoleh dari hasil tes 

evaluasi akhir pembelajaran. Berikut data perolehan hasil belajar siswa disajikan 

dalam tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 

Hasil Tes Evaluasi Siklus II 

 

No Nilai 
Frekuensi 

(f) 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f . xi 
Frekuensi 

Kumulatif 
Kategori 

1. 30 – 39 1 34,5 34,5 1 Tidak Tuntas 

2. 40 – 49 4 44,5 178 5 Tidak Tuntas 

3. 50 – 59 6 54,5 327 11 Tidak Tuntas 

4. 60 – 69 15 64,5 967,5 26 Tuntas 

5. 70 – 79 5 74,5 327,5 31 Tuntas 

6. 80 – 90 8 84,5 676 39 Tuntas 

Jumlah 39  2555,5   

Nilai Terendah 30 

Nilai Tertinggi 90 

Mean 65,5 

Median 65,1 

Modus 64,2 

Persentase 

Ketuntasan 
71,79% 

Persentase 

Ketidaktuntasan 
28,21% 

 

Persentase ketuntasan belajar dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis pada siklus II dapat dilihat dalam 

diagram pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Diagram Ketuntasan Klasikal Siklus II 

Dari tabel 4.9 dan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa pada siklus II 

memperoleh nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 90 dengan rata-rata hasil belajar 

71,79% 
28,21% 

Ketuntasan

Ketidaktuntasan
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65,5. Sedangkan median dari data tersebut adalah 65,1 dan modusnya adalah 64,2. 

Persentase ketuntasan belajar klasikal memperoleh 71,79% yaitu 28 siswa tuntas 

dan persentase ketidaktuntasan adalah 28,21% yaitu 11 siswa tidak tuntas dalam 

belajar. 

Sesuai hasil dan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pada siklus II 

ketuntasan hasil belajar klasikal hanya 71,79% dan belum sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan dalam indikator keberhasilan yaitu sebesar 75%. Oleh karena itu 

peneliti melanjutkan penelitian ke siklus III. 

4.1.2.4. Refleksi Siklus II 

Sesuai analisis hasil penelitian siklus II, diperoleh data hasil observsai 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA melalui model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. Refleksi ini 

dilaksanakan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis kendala-

kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. Kendala-kendala tersebut 

dianalisis sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada 

siklus III. Adapun hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut. 

4.1.2.4.1. Keterampilan Guru 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa keterampilan guru 

memperoleh jumlah skor 38 dengan kategori amat baik. Namun, ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya sebagai berikut: 

a. Guru belum mampu mengatasi hal-hal yang dapat menghambat kerja 

kelompok. Misalnya ada siswa yang bermain-main sendiri dengan alat 

percobaan dan mondar-mandir saat melakukan penyelidikan di luar kelas. 
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b. Guru dalam memberikan pengarahan kepada kelompok saat memamerkan 

hasil karya belum secara jelas dan runtut. 

c. Guru belum bisa mengelola waktu pembelajaran dengan baik sehingga 

pembelajaran selesai melebihi waktu yang direncanakan. 

4.1.2.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa aktivitas siswa  

memperoleh jumlah rata-rata skor 29,6 dengan kategori baik. Namun, ada 

beberapa kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya sebagai berikut: 

a. Saat kerja kelompok dan melakukan percobaan di luar kelas, ada siswa yang 

ramai sendiri dan bermain-main dengan alat percobaan dan hanya sebagian 

anggota kelompok saja yang saling bertukar ide. 

b. Saat refleksi pembelajaran masih ada siswa yang ramai dan bicara sendiri. 

c. Siswa masih meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas pemecahan 

masalah dalam kelompok maupun saat mengerjakan soal evaluasi. 

4.1.2.4.3. Hasil Belajar 

a. Hasil belajar berupa penilaian produk tiap kelompok pada siklus II 

memperoleh rata-rata 89,5. Pencapaian ini sudah memenuhi KKM, tetapi 

hasil karya dari siswa sebagian besar kurang rapi dan kurang sesuai dengan 

konsep materi. 

b. Hasil belajar siswa dari tes evaluasi pada siklus II persentase ketuntasan 

belajar klasikal memperoleh 71,79% yaitu 28 siswa tuntas dan persentase 

ketidaktuntasan adalah 28,21% yaitu 11 siswa tidak tuntas dalam belajar. 

Hasil belajar klasikal belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam 
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indikator keberhasilan yaitu sebesar 75%. Nilai tertinggi adalah 90 dan nilai 

terendah 30. Adapun nilai rata-rata kelas hanya 65,5 (sudah memenuhi KKM 

yaitu 60). 

4.1.2.5. Revisi Siklus II 

Sesuai temuan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

II dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA melalui model Problem Based 

Instruction dengan Media Grafis masih diperlukan adanya perbaikan atau revisi 

untuk melanjutkan penelitian ke siklus III. Hal ini dikarenakan indikator 

keberhasilan belum tercapai secara menyeluruh. Adapun perbaikan untuk siklus 

III sebagai berikut: 

4.1.2.5.1. Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Guru harus menegur siswa yang bermain-main dengan alat percobaan dan 

memberikan bimbingan pada individu dan kelompok agar kerja kelompok 

dapat berjalan kondusif. 

b. Guru menggunakan kalimat yang jelas dan runtut saat memberikan 

pengarahan kelompok. 

c. Guru harus bisa mengelola waktu pembelajaran dari setiap subkegiatan 

dengan baik sehingga pembelajaran selesai sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 
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4.1.2.5.2. Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Guru harus memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa dan 

kelompok untuk melakukan percobaan dengan tertib. Guru juga harus 

memberikan pengarahan kepada kelompok agar terjadi interaksi positif antar 

siswa dalam kelompok. 

b. Guru menunjuk siswa yang ramai untuk ikut menyimpulkan pembelajaran. 

c. Guru harus mengingatkan sisa waktu untuk mengerjakan tugas dalam 

kelompok maupun dalam mengerjakan  soal evaluasi, sehingga siswa tidak 

meminta tambahan waktu lagi.  

4.1.2.5.3. Hasil Belajar 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Guru harus memberikan pengarahan dan menyampaikan materi secara jelas 

kepada siswa agar saat merencanakan dan mengembangkan hasil karya sesuai 

pemecahan masalah, konsep materi dalam karya tersebut sesuai dengan yang 

telah dijelaskan guru. 

b. Meningkatkan ketuntasan belajar sesuai indikator keberhasilan dengan 

memperbaiki pembelajaran pada siklus II secara keseluruhan. 
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4.1.2.6. Rekapitulasi Data Siklus II 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Data Siklus II 

 
No 1 2 3 

Variabel Penelitian Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Pencapaian Data Skor: 38 

Rata-rata: 3,5 

Persentase: 86,4% 

Kategori: Sangat Baik 

Skor: 296 

Rata-rata: 29,6 

Persentase: 74% 

Kategori: Baik 

Rata-rata produk: 89,5 

Nilai rata-rata evaluasi: 65,5 

Persentase Ketuntasan: 

71,79% 

Kategori: Tidak Tuntas 

 

 

Gambar 4.8 Diagram Rekapitulasi Data Siklus II 

 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus III 

Hasil observasi keterampilan guru selama pelaksanaan tindakan pada 

siklus III diperoleh data yang tersaji dalam tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No Indikator 

Deskriptor yang 

Tampak Skor 

a b c d 

1 Melaksanakan pra pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 Melaksanakan apersepsi √ √ √ √ 4 

3 

Menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan logistik yang 

diperlukan dalam pembelajaran 

√ √ √ √ 4 

4 
Mengajukan permasalahan dengan media 

grafis 
√ √ √ √ 4 

5 
Menyampaikan materi pembelajaran 

dengan media grafis 
√ √ √  3 

6 

Membimbing pembentukan kelompok 

dan mendefinisikan tugas pemecahan 

masalah 

√ √ √ √ 4 

7 
Memfasilitasi siswa dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk pemecahan masalah 
√ √ √ √ 4 

8 

Membimbing kelompok dalam 

merencanakan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis 

√ √ √ √ 4 

9 
Memberikan penguatan dan motivasi 

kepada siswa 
√ √ √ √ 4 

10 
Melaksanakan refleksi terhadap proses 

pemecahan masalah 
√ √ √  3 

11 Melaksanakan evaluasi pembelajaran √ √ √ √ 4 

Jumlah Skor 42 

Rata-rata Skor 3.8 

Persentase 95.5% 

Kualifikasi Tuntas 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Kriteria Penilaian: 

Jumlah skor semua 

indikator 

Kualifikasi Kategori 

36 ≤ skor ≤ 44 Tuntas Sangat Baik 

27,5 ≤ skor < 36 Tuntas Baik 

19≤ skor < 27,5 Tidak tuntas Cukup 

11 ≤ skor < 19 Tidak tuntas Kurang 
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Sesuai tabel 4.11 perolehan skor keterampilan guru pada siklus II dapat 

dilihat dalam diagram batang berikut. 

 

Gambar 4.9 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

Sesuai tabel 4.11 dan diagram batang pada gambar 4.9 dapat diketahui 

bahwa jumlah skor keterampilan guru pada siklus III adalah 42 dengan rata-rata 

skor setiap indikator sebesar 3,8. Dari 11 indikator pengamatan terdapat 2 

indikator memperoleh skor 3; dan 9 indikator yang memperoleh skor 4. Deskripsi 

perolehan skor setiap indikator secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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4.1.3.1.1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti semua (4) 

deskriptor telah dilaksanakan guru, yaitu: (1) mengucapkan salam; (2) melakukan 

doa; (3) mengecek kehadiran siswa; dan (4) mempersiapkan media dan sumber 

belajar. 

4.1.3.1.2. Melaksanakan apersepsi 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 deskriptor 

yang dilaksanakan guru saat apersepsi, yaitu : (1) dilakukan pada awal 

pembelajaran; (2) apersepsi berupa pertanyaan singkat dan jelas; (3) relevan 

dengan materi; dan (4) menarik perhatian siswa menggunakan media 

pembelajaran. Apersepsi yang dilaksanakan guru sudah relevan dengan materi 

pembelajaran dan sudah menarik perhatian siswa melalui penggunaan media 

pembelajaran. 

4.1.3.1.3. Menginformasikan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan logistik 

yang diperlukan dalam pembelajaran 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 (semua) 

deskriptor yang dilaksanakan guru dalam menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan logistik yang diperlukan dalam pembelajaran, yaitu: (1) 

sesuai indikator pembelajaran; (2) memuat aspek Audience, Behaviour, Condition 

dan Degree; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran; dan (4) menyampaikan 

langkah model pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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4.1.3.1.4. Mengajukan permasalahan dengan media grafis 

 Pada indikator mengajukan permasalahan dengan media grafis guru 

memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: 

(1) guru mengajukan pertanyaan sebagai permasalahan awal; (2) disajikan 

menarik dengan media grafis; (3) permasalahan autentik sesuai dunia nyata; (4) 

permasalahan sesuai tingkat perkembangan kognitif siswa. Terdapat peningkatan 

1 skor dibandingkan siklus II. 

4.1.3.1.5. Menyampaikan materi pembelajaran dengan media grafis 

 Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran dengan media 

grafis guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 deskriptor yang dilaksanakan 

guru, yaitu: (1) menyampaikan materi sesuai indikator pembelajaran; (2) 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa; dan (3) menarik minat siswa 

menggunakan media grafis. Pada indikator menyampaikan materi pembelajaran, 

guru belum sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Guru masih menggunakan bahasa campuran antara Bahasa Indonesia dengan 

Bahasa Jawa selama pembelajaran IPA. 

4.1.3.1.6. Membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 

(semua) deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membentuk kelompok 4-5 

siswa secara heterogen; (2) mengatur tempat duduk kelompok; (3) menjelaskan 

cara pengisian LKS kepada siswa secara runtut dan jelas; dan (4) menyampaikan 
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pembagian tugas dalam kelompok untuk kegiatan pemecahan masalah. Terdapat 

peningkatan 1 skor dibandingkan siklus II. 

4.1.3.1.7. Memfasilitasi siswa dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membimbing siswa dalam mencari 

informasi dari berbagai sumber belajar; (2) kegiatan penyelidikan sesuai dengan 

permasalahan; (3) guru menyediakan alat percobaan dan sumber belajar yang 

diperlukan; dan (4) dapat mengatasi hal-hal yang dapat menghambat kerja 

kelompok. Terdapat peningkatan 1 skor dibandingkan siklus II. 

4.1.3.1.8. Membimbing kelompok dalam merencanakan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) membimbing kelompok dalam 

menyusun laporan penyelidikan dan hasil karya; (2) mengarahkan kelompok 

dalam mempresentasikan karya secara bergiliran di depan kelas; (3) menyediakan 

tempat untuk memamerkan hasil karya (papan buletin); dan (4) pengarahan 

dilakukan dengan jelas dan runtut. Terdapat peningkatan 1 skor dibandingkan 

siklus II. 

4.1.3.1.9. Memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) memberikan penguatan verbal (kata-

kata) terhadap kelompok yang menyajikan hasil diskusi dengan baik; (2) 
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menggunakan penguatan gestural (mimik dan gerakan); (3) penguatan dilakukan 

segera setelah perilaku yang diharapkan muncul; dan (4) memberikan reward 

kepada hasil karya kelompok terbaik. Terdapat peningkatan 1 skor dibandingkan 

siklus II. 

4.1.3.1.10. Melaksanakan refleksi terhadap proses pemecahan masalah 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor yang dilaksanakan guru, yaitu: (1) guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal pembelajaran; (2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dimengerti; dan (3) menyimpulkan materi bersama 

siswa. Namun, guru belum memantapkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

4.1.3.1.11. Melaksanakan evaluasi pembelajaran 

 Pada indikator melaksanakan evaluasi pembelajaran guru memperoleh 

skor 4. Hal ini berarti semua (4) deskriptor dilaksanakan guru, yaitu: (1) evaluasi 

sesuai dengan indikator pembelajaran; (2) melaksanakan penilaian proses; (3) 

melaksanakan penilaian hasil; dan (4) menggunakan pedoman penilaian yang 

jelas. 

 Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran melalui model Problem Based Instruction dengan Media 

Grafis pada siklus III memperoleh jumlah skor 42 sehingga dapat dikualifikasikan 

tuntas dengan kategori sangat baik. Dari analisis data hasil observasi keterampilan 

guru siklus III terdapat peningkatan sebanyak 5 angka dibandingkan siklus II. 
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4.1.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem 

Based Instruction dengan Media Grafis diamati melalui lembar observasi aktivitas 

siswa yang mencakup 10 aspek. Observasi difokuskan pada 10 siswa dari 39 

siswa. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III diperoleh data yang tersaji 

dalam tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No Indikator Aktivitas Siswa 
Perolehan Skor Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran 
0 0 0 10 40 4 

2 
Menanggapi pertanyaan guru dalam 

apersepsi 
0 0 9 1 31 3,2 

3 

Keantusiasan siswa dalam menyimak 

informasi berupa tujuan dan materi 

pembelajaran dari guru 

0 1 5 4 33 3,3 

4 

Memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajukan guru 

dengamedia grafis 

0 0 7 3 33 3,3 

5 

Kemampuan siswa dalam melaksanakan 

tugas pemecahan masalah secara 

berkelompok 

0 0 2 8 38 3,8 

6 

Melakukan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi untuk pemecahan 

masalah 

0 0 3 7 37 3,7 

7 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan 

dan memamerkan hasil karya kelompok 

dengan media grafis 

0 0 8 2 32 3,2 

8 
Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

pembelajaran 
0 0 1 9 39 3,9 

9 
Kemampuan siswa untuk menganalisis 

proses pemecahan masalah 
0 0 6 4 34 3,4 

10 Mengerjakan evaluasi individu 0 0 0 10 40 4 

Jumlah 357 35,7 

Persentase  89,25% 

Kategori Amat Baik 
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Kriteria Penilaian: 

Jumlah skor semua 

indikator 

 

Kualifikasi Kategori 

33 ≤ skor ≤40 Tuntas Amat Baik 

25 ≤ skor < 33 Tuntas Baik 

17 ≤ skor <25 Tidak tuntas Cukup 

10 ≤ skor < 17 Tidak tuntas Kurang 

  

 Sesuai tabel 4.12 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada siklus III 

memperoleh jumlah skor 357 dari 10 siswa dengan rata-rata skor 35,7 dengan 

kualifikasi tuntas dan kategori sangat baik. Berikut digambarkan rata-rata 

pencapaian skor untuk setiap indikator dalam gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 
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 Sesuai tabel 4.12 dan gambar 4.10, berikut peneliti paparkan secara 

rinci deskripsi perolehan skor setiap indikator aktivitas siswa. 

4.1.3.2.1. Kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 10 siswa 

memperoleh skor 4. Siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dan 

melaksanakan 4 deskriptor yaitu: (1) tidak terlambat datang ke sekolah; (2) tertib 

dan rapi di tempat duduk masing-masing; (3) melaksanakan doa; dan (4) 

menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk belajar. Terjadi peningkatan 

rata-rata skor sebesar 0,2 dibandingkan siklus II. 

4.1.3.2.2. Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi 

Indikator aktivitas siswa berupa menanggapi pertanyaan guru dalam 

apersepsi memperoleh rata-rata skor 3,1. Hal ini ditunjukkan dengan 1 siswa 

memperoleh skor 4; dan 9 siswa memperoleh skor 3. Siswa sudah aktif dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Namun, hanya 1 siswa yang berani 

memberi komentar terhadap jawaban dari siswa lain. Sebagian besar siswa 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) tenang mendengarkan pertanyaan guru; (2) 

tidak mengantuk saat menyimak informasi; dan (3) menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru. Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,3 dibandingkan 

dengan siklus II. 
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4.1.3.2.3. Keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan dan 

materi pembelajaran dari guru 

Indikator keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan 

dan materi pembelajaran dari guru memperoleh rata-rata skor 3,3. Hal ini 

ditunjukkan dengan 4 siswa memperoleh skor 4; 5 siswa memperoleh skor 3; dan 

1 siswa memperoleh skor 2. Siswa sudah antusias dalam menyimak penjelasan 

guru. Sudah ada siswa yang mampu melaksanakan indikator ke-4 yaitu 

mengajukan pertanyaan tentang penjelasan guru. Namun, sebagian besar siswa 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) memperhatikan penjelasan guru dengan 

tenang; 2) mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru; dan (3) menanggapi 

penjelasan guru. Pada indikator ini terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,5 

dibandingkan dengan siklus II. 

4.1.3.2.4. Memperhatikan dan mengamati permasalahan yang diajukan guru 

dengan media grafis 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajuka guru dengan media grafis memperoleh rata-rata skor 

3,3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 siswa memperoleh skor 4; dan 7 siswa 

memperoleh skor 3. Siswa sudah antusias dalam mengamati media grafis yang 

ditampilkan oleh guru. Sudah ada siswa yang mampu melaksanakan indikator ke-

4 yaitu mengajukan pertanyaan tentang mengenai media grafis yang ditampilkan 

guru. Namun, sebagian besar siswa melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) antusias 

dalam mengamati media grafis yang ditampilkan guru; (2) menyimak penjelasan 

guru tentang permasalahan awal yang akan diselesaikan; dan (3) menjawab 
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pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan oleh guru. Terjadi 

peningkatan rata-rata skor sebesar 0,6 dibandingkan dengan siklus II. 

4.1.3.2.5. Kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah 

secara berkelompok 

Indikator kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan 

masalah secara berkelompok memperoleh rata-rata skor 3,8. Hal ini ditunjukkan 

dengan 8 siswa memperoleh skor 4; dan 2 siswa memperoleh skor 3. Sebagian 

besar siswa telah melaksanakan 4 deskriptor yaitu: (1) menerima pembagian 

kelompok yang ditentukan oleh guru; (2) tertib dan rapi saat duduk sesuai meja 

kelompok masing-masing; (3) menyimak petunjuk guru dalam pengisian LKS 

dengan tenang; dan (4) melaksakan pembagian tugas dalam kelompok yang telah 

disampaikan guru dengan tertib. Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 0,6 

dibandingkan dengan siklus II. 

4.1.3.2.6. Melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk 

pemecahan masalah 

Indikator aktivitas siswa dalam melakukan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi untuk pemecahan masalah memperoleh rata-rata skor 

3,7. Hal ini ditunjukkan dengan 7 siswa memperoleh skor 4; dan 3 siswa 

memperoleh skor 3. Sebagian besar siswa melaksanakan 4 deskriptor yaitu: (1) 

siswa memiliki sikap-sikap ilmiah dalam melakukan penyelidikan/eksperimen; (2) 

melakukan penyelidikan sesuai permasalahan yang telah dirumuskan; (3) 

menyelesaikan LKS sesuai hasil penyelidikan tepat waktu; dan (4) saling bertukar 
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ide dengan teman satu kelompok untuk pemecahan masalah. Terjadi peningkatan 

rata-rata skor sebesar 1,2 dibandingkan dengan siklus II. 

4.1.3.2.7. Kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan hasil 

karya kelompok dengan media grafis 

 Indikator kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan 

hasil karya kelompok dengan media grafis memperoleh rata-rata skor 3,2. Hal ini 

ditunjukkan dengan 2 siswa memperoleh skor 4; dan 8 siswa memperoleh skor 3. 

Sebagian besar siswa telah melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) mampu 

mengembangkan hasil penyelidikan menjadi suatu karya kreatif; (2) 

mempresentasikan hasil karya kelompok secara bergiliran di depan kelas; dan (3) 

memamerkan hasil karya kelompok di papan buletin. Saat presentasi di depan 

kelas, hanya beberapa siswa yang mampu memberi tanggapan terhadap 

pertanyaan dan komentar dari kelompok lain. Terjadi peningkatan rata-rata skor 

sebesar 0,2 dibandingkan dengan siklus II. 

4.1.3.2.8. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa memiliki persepsi dan sikap positif 

terhadap pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,9. Hal ini ditunjukkan dengan 

9 siswa memperoleh skor 4; dan 1 siswa memperoleh skor 3. Sebagian besar 

siswa telah melaksanakan 4 deskriptor yaitu: (1) tampak senang dan bersemangat 

terhadap pembelajaran; (2) menghormati dan patuh terhadap guru; (3) mengikuti 

pembelajaran dengan tertib; dan (4) mempunyai motivasi untuk belajar. Terjadi 

peningkatan rata-rata skor sebesar 1 dibandingkan dengan siklus II. 
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4.1.3.2.9. Kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan masalah 

Indikator kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan 

masalah memperoleh rata-rata skor 3,4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 siswa 

memperoleh skor 4; dan 6 siswa memperoleh skor 3. Sebagian besar siswa telah 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu: (1) menanggapi pertanyaan dari guru tentang 

permasalahan awal; (2) membuat kesimpulan dari proses pemecahan masalah; dan 

(3) mencatat hasil kesimpulan materi yang telah diajarkan guru. Sudah ada siswa 

yang bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Terjadi 

peningkatan rata-rata skor sebesar 0,5 dibandingkan dengan siklus II. 

4.1.3.2.10. Mengerjakan evaluasi individu 

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi individu 

memperoleh rata-rata skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 10 siswa memperoleh 

skor 4. Siswa telah melaksanakan 4 deskriptor yaitu: (1) mengerjakan soal 

evaluasi tanpa mencontek jawaban teman; (2) tenang dan tertib saat mengerjakan 

soal; (3) mengerjakan soal sesuai petunjuk guru; dan (4) mengerjakan soal sesuai 

waktu yang ditentukan guru. Terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 1 

dibandingkan dengan siklus II. 

Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

pada siklus III memperoleh jumlah rata-rata skor 35,7 sehingga dapat 

dikualifikasikan tuntas dengan kategori sangat baik. Terjadi peningkatan jumlah 

rata-rata skor dari seluruh indikator sebesar 6,1 dibandingkan dengan siklus II. 

 



145 
 

 
  

4.1.3.3. Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

 Data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis pada siklus III berupa penilaian 

produk yang diperoleh dari hasil karya pemecahan masalah dalam kelompok 

berupa komik tentang pengaruh gelombang laut terhadap pantai serta tes evaluasi 

tertulis yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti 

pembelajaran pada siklus III sebanyak 39 siswa. 

Data hasil penilain produk setiap kelompok pada siklus III dapat dilihat 

dalam tabel 4.13 sebagai berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Penilaian Produk Setiap Kelompok Siklus III 

 

No 
Aspek 

Penilaian 

Perolehan Skor Kelompok 

Apel Jeruk Nanas Mangga Melon Durian 
Buah 

Naga 
Pisang 

1 
Persiapan alat 

dan bahan 
30 30 30 30 30 30 30 30 

2 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

30 30 30 30 30 30 30 30 

3 

Kerapian dan 

kebersihan 

hasil karya 

20 30 30 30 30 20 20 20 

4 

Ketepatan 

materi yang 

disajikan 

30 30 30 30 20 30 20 20 

Jumlah 110 120 120 120 110 110 100 100 

Nilai 92 100 100 100 92 92 83 83 

Rata-rata 92,75 

 

Sesuai tabel 4.13 dapat diketahui nilai rata-rata dari hasil penilaian produk 

siklus III yaitu 92,75. Hal ini berarti nilai produk siklus III mengalami ketuntasan 

yaitu lebih dari KKM (60). Kelompok terbaik diperoleh kelompok jeruk, nanas, 

dan mangga dengan nilai 100. 
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Nilai hasil belajar tiap individu pada siklus III diperoleh dari hasil tes 

evaluasi akhir pembelajaran. Berikut data perolehan hasil belajar siswa disajikan 

dalam tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Hasil Tes Evaluasi Siklus III 

 

No Nilai 
Frekuensi 

(f) 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f . xi 
Frekuensi 

Kumulatif 
Kategori 

1. 50 – 57 7 54 378 7 Tidak Tuntas 

2. 58 – 65 9 62 558 16 Tidak Tuntas 

3. 66 – 73 4 70 280 20 Tuntas 

4. 74 – 81 4 78 312 24 Tuntas 

5. 82 – 89 3 86 258 27 Tuntas 

6. 90 – 100 12 94 1128 39 Tuntas 

Jumlah 39  2914   

Nilai Terendah 50 

Nilai Tertinggi 100 

Mean 74,7 

Median 72,46 

Modus 92,94 

Persentase 

Ketuntasan 
82,05% 

Persentase 

Ketidaktuntasan 
17,95% 

 

Pada tabel 4.14, dalam interval kelas 58 – 65 tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM (KKM = 60). Sehingga semua siswa dalam 

interval kelas tersebut mengalami ketuntasan belajar. 

Persentase ketuntasan belajar dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis dapat dilihat dalam diagram pada 

gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Diagram Ketuntasan Klasikal Siklus III 

Dari tabel 4.14 dan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa pada siklus III 

memperoleh nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100 dengan rata-rata hasil belajar 

74,7. Sedangkan median dari data tersebut adalah 72,46 dan modusnya adalah 

92,94. Persentase ketuntasan belajar klasikal memperoleh 82,05% yaitu 32 siswa 

tuntas dan persentase ketidaktuntasan adalah 17,95% yaitu 7 siswa tidak tuntas 

dalam belajar. 

Sesuai hasil dan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pada siklus 

III ketuntasan hasil belajar klasikal hanya 82,05%, hal ini sudah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan dalam indikator keberhasilan yaitu sebesar 75%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa siklus III sudah berhasil. 

4.1.3.4. Refleksi Siklus III 

 Sesuai analisis hasil penelitian siklus III, diperoleh data hasil observsai 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA melalui model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. Refleksi ini 

dilaksanakan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis pelaksanaan 

82,05% 

17,95% 

Ketuntasan

Ketidaktuntasan
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pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi 

pembelajaran pada siklus III, maka dalam pembelajaran ini ditemukan bahwa: 

4.1.3.4.1. Keterampilan Guru 

Hasil observasi pada siklus III menunjukkan bahwa keterampilan guru 

dalam mengelola pembelajaran meningkat dibandingkan pada pembelajaran siklus 

II dengan memperoleh skor 42 dengan kategori sangat baik. Sehingga sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu keterampilan guru 

sekurang-kurangnya baik dengan skor ≥ 27,5. 

4.1.3.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil observasi pada siklus III menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran meningkat dibandingkan pada pembelajaran siklus II dengan 

memperoleh jumlah rata-rata skor 35,7 dengan kategori sangat baik. Sehingga 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu aktivitas 

siswa sekurang-kurangnya baik dengan skor ≥ 25. 

4.1.3.4.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar berupa penilaian produk tiap kelompok pada siklus III 

memperoleh rata-rata 74,7. Pencapaian ini sudah memenuhi KKM dan hasil karya 

dari siswa sudah rapi dan sudah sesuai dengan konsep materi. Sedangkan hasil 

belajar siswa dari tes evaluasi pada siklus III persentase ketuntasan belajar 

klasikal memperoleh 82,05% yaitu 32 siswa tuntas dan persentase ketidaktuntasan 

adalah 17,5% yaitu 7 siswa tidak tuntas dalam belajar. Hasil belajar klasikal sudah 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam indikator keberhasilan yaitu sebesar 
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≥75%. Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 50. Adapun nilai rata-rata 

kelas memperoleh 74,74 (sudah memenuhi KKM yaitu 60). 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus III, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction dengan 

Media Grafis sudah terlaksana sesuai rencana awal penelitian yaitu tiga siklus 

dengan setiap siklus satu kali pertemuan. Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar meningkat dari siklus I ke siklus II, dan siklus III. Sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hasil yang 

diperoleh pada siklus III telah melampaui batas minimal indikator. Sehingga 

penelitian tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

4.1.3.5. Rekapitulasi Data Siklus III 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Data Siklus III 

 
No 1 2 3 

Variabel Penelitian Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Pencapaian Data Skor: 42 

Rata-rata: 3,8 

Persentase: 95,5% 

Kategori: Sangat Baik 

Skor: 357 

Rata-rata: 35,7 

Persentase: 89,25% 

Kategori: Sangat Baik 

Rata-rata produk: 92,75 

Nilai rata-rata evaluasi:: 

74,7 

Persentase Ketuntasan: 

82,05% 

Kategori: Tuntas 
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Gambar 4.12 Diagram Rekapitulasi Data Siklus III 

4.1.4. Rekapitulasi Data Hasil Pelaksanaan Tindakan 

 Berikut ini disajikan tabel dan diagram yang menggambarkan adanya 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dari siklus 

I, siklus II, dan siklus III. 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Data Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

No Variabel Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan Guru 68,2% 86,4% 95,5% 

2 Aktivitas Siswa 62,5% 74% 89,25% 

3 Hasil Belajar 

(Ketuntasan Klasikal) 
61,54% 71,79% 82,05% 
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Gambar 4.13 Diagram Rekapitulasi Data Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 Sesuai tabel 4.16 dan diagram pada gambar 4.13 menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan guru pada siklus I sebesar 68,2%. Siklus II 86,4% dan 

siklus III 95,5%. Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 62,5%, siklus II 

74%, dan siklus III 89,25%. Sedangkan ketuntasan hasil belajar klasikal 

meningkat dari siklus I sebesar 61,54%, sikllus II 71,79%, dan siklus III 82,05%. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Pemaknaan temuan didasarkan  pada hasil observasi, catatan lapangan, 

refleksi, dan evaluasi pada akhir pelaksanaan tindakan yang mencakup tiga 

variabel yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 
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pada siswa kelas IV SDN Bringin 02 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II, dan siklus II. Berikut akan peneliti uraikan tentang 

pembahasan temuan penilitian. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPA 

Menggunakan Model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan 

pada umumnya, karena guru memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Hal ini menghendaki seorang guru memiliki perilaku dan 

kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh 

(Rusman 2011: 58). 

Agar dapat melaksanakan pembelajaran, guru harus mempunyai 

keterampilan dasar mengajar yang merupakan salah satu aspek penting dalam 

kompetensi guru. Terdapat delapan keterampilan dasar mengajar guru yang 

menentukan  keberhasilan pembelajaran, yaitu: (1) keterampilan membuka dan 

menutup pembelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, 

(4) keterampilan memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan variasi, (6) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola 

kelas, dan (8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan (Anitah, dkk 

2007:7.1-8.4). 

Keterampilan guru yang diamati dalam penelitian ini mencakup 11 

indikator. Berikut rekapitulasi data hasil observasi keterampilan guru dari siklus I, 

siklus II, dan siklus III tersaji dalam tabel 4.17. 



153 
 

 
  

Tabel 4.17 

Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 

No Indikator 
Perolehan Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Melaksanakan pra pembelajaran 4 4 4 

2 Melaksanakan apersepsi 2 4 4 

3 

Menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan logistik yang 

diperlukan dalam pembelajaran 

3 4 4 

4 
Mengajukan permasalahan dengan media 

grafis 
2 3 4 

5 
Menyampaikan materi pembelajaran 

dengan media grafis 
3 3 3 

6 
Membimbing pembentukan kelompok dan 

mendefinisikan tugas pemecahan masalah 
3 4 4 

7 
Memfasilitasi siswa dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk pemecahan masalah 
2 3 4 

8 

Membimbing kelompok dalam 

merencanakan dan menyajikan hasil karya 

dengan media grafis 

3 3 4 

9 
Memberikan penguatan dan motivasi 

kepada siswa 
2 3 4 

10 
Melaksanakan refleksi terhadap proses 

pemecahan masalah 
2 3 3 

11 Melaksanakan evaluasi pembelajaran 4 4 4 

Jumlah Skor 30 38 42 

Rata-rata Skor 2,7 3,5 3,3 

Persentase 68,2% 86,4% 95,5% 

Kategori Baik 
Amat 

Baik 

Amat 

Baik 

 

Perolehan skor untuk tiap indikator keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan 

siklus I, II, dan III dapat diperjelas melalui diagram pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Setiap Indikator 

Sesuai tabel 4.17 dan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa pada siklus I 

keterampilan guru memperoleh jumlah skor 30 dengan rata-rata skor 2,7. Pada 

siklus II meningkat dan memperoleh jumlah skor 37 dengan rata-rata skor 3,4. 

Terjadi peningkatan lagi  pada siklus III dan memperoleh jumlah skor 42 dengan 

rata-rata 3,8. 

Berikut peneliti uraikan tentang peningkatan keterampilan guru setiap 

indikator selama pembelajaran IPA melalui Model Problem Based Instruction 

dengan Media Grafis. 
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4.2.1.1.1. Melaksanakan pra pembelajaran 

Indikator melaksanakan pra pembelajaran pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III guru memperoleh skor 4. Hal ini berarti guru sudah mempersiapkan 

pembelajaran dengan baik, misalnya mempersiapkan media dan sumber belajar 

yang akan digunakan. Pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat 

mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Anitah, dkk (2007:4.4) bahwa pada tahap pra pembelajaran guru dapat melakukan 

kegiatan yang meliputi: (1) menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik; 

(2) memeriksa kehadiran siswa; (3) menciptakan kesiapan belajar siswa; dan (4) 

menciptakan suasana belajar yang demokratis. 

4.2.1.1.2. Melaksanakan apersepsi 

Indikator melaksanakan apersepsi pada siklus I guru memperoleh skor 2, 

pada siklus II dan III memperoleh skor 4. Dari perolehan skor tersebut dapat 

disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan apersepsi mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal ini disebabkan karena guru telah mengaitkan materi 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari siswa melalui kegiatan bertanya. 

Selain itu, guru dalam melaksanakan apersepsi juga menggunakan media grafis 

yang dapat menarik perhatian siswa.  

Apersepsi merupakan salah satu komponen keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Usman (dalam Rusman 

2011:81) bahwa komponen membuka pelajaran antara lain: (1) menarik perhatian 

siswa, (2) menimbulkan motivasi, (3) Memberi acuan, dan (4) memberikan 

apersepsi (memberikan kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan 
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dipelajari). Selain keterampilan membuka pelajaran, dalam melaksakan apersepsi 

guru juga harus menggunakan keterampilan bertanya. Menurut Anitah, dkk 

(2007:7.5) kegiatan bertanya yang dilakukan guru tidak hanya bertujuan 

memperoleh informasi, tetapi juga meningkatkan terjadinya interaksi antara guru 

dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa lainnya. 

4.2.1.1.3. Menginformasikan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan logistik 

yang diperlukan dalam pembelajaran 

Indikator kemampuan guru dalam menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan logistik yang diperlukan dalam pembelajaran pada siklus I 

memperoleh skor 3, kemudian terjadi peningkatan pada siklus II dan III dengan 

memperoleh skor 4. Peningkatan tersebut terjadi karena sebelum melaksanakan 

pembelajaran guru telah merumuskan tujuan pembelajaran sesuai indikator yang 

akan dicapai memuat aspek audience, behaviour, condition dan degree. Guru juga 

telah menyampaikan langkah-langkah dari model pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model Problem Based Instruction dengan Media Grafis. 

 Menginformasikan tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen 

keterampilan membuka pelajaran yaitu pada subkomponen memberi acuan. 

Dalam membuka pelajaran guru harus memberi acuan untuk memberikan 

gambaran singkat kepada siswa tentang materi atau kegiatan yang akan mereka 

laksanakan dalam pembelajaran. Pemberian acuan dapat diberikan dengan cara 

mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas; menjelaskan langkah-langkah yang 

harus dilakukan siswa dalam pembelajaran; mengingatkan masalah pokok yang 

akan dibahas; serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Anitah, dkk 2007:8.8). 
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Menginformasikan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan logistik 

yang diperlukan dalam pembelajaran sesuai dengan perilaku guru dalam sintaks 

pertama dalam pembelajaran Problem Based Instruction dengan media grafis. 

Pada awal pembelajaran, guru wajib menginformasikan tujuan pembelajaran, 

membangun sikap positif terhadap pembelajaran, dan mendeskripsikan apa yang 

harus dilakukan oleh siswa (Arends 1997:161). 

4.2.1.1.4. Mengajukan permasalahan dengan media grafis 

 Indikator mengajukan permasalahan dengan media grafis pada siklus I 

memperoleh skor 2, pada siklus II meningkat dengan perolehan skor 3, kemudian 

meningkat pada siklus III dengan perolehan skor 4. Pada siklus I permasalahan 

yang diajukan guru belum autentik sesuai dunia nyata dan belum sesuai 

perkembangan kognitif siswa. Pada siklus II guru telah mengajukan permasalahan 

yang autentik sesuai dunia nyata. Kemudian pada siklus III permasalahan dari 

guru sudah autentik dan sesuai perkembangan kognitif siswa. 

Saat mengajukan pertanyaan guru harus menguasai keterampilan bertanya. 

Hal ini sesuai pendapat Sardiman (2011:214) bahwa pertanyaan dalam interaksi 

pembelajaran itu penting karena dapat menjadi perangsang yang mendorong siswa 

untuk giat berpikir dan belajar serta membangkitkan pengertian baru. Dalam 

mengajukan permasalahan kepada siswa harus memperhatikan ciri-ciri desain 

masalah menurut Rusman (2011:238) yaitu karakteristik masalah harus sesuai 

dengan dunia nyata dalam kehidupan dan tingkat kesulitan sesuai kognitif siswa. 

Selain itu masalah harus menantang dan memotivasi siswa untuk belajar. Masalah 



158 
 

 
  

juga harus dapat dipecahkan secara kolaboratif dan ada sumber belajar yang 

diperlukan dalam proses pemecahan masalah. 

4.2.1.1.5. Menyampaikan materi pembelajaran dengan media grafis 

Indikator menyampaikan materi pembelajaran dengan media grafis pada 

siklus I, siklus II, dan siklus III guru memperoleh skor 3. Dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, pada siklus I, siklus II, dan siklus III guru sudah 

menyampaikan materi sesuai indikator pembelajaran; menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami siswa; dan menggunakan media grafis untuk memperjelas 

konsep dan menarik minat siswa terhadap pembelajaran. Namun, guru belum 

sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Guru masih 

menggunakan bahasa campuran antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Jawa 

selama pembelajaran IPA. 

Saat menyampaikan materi pembelajaran guru harus menguasai 

keterampilan menjelaskan. Sesuai pendapat Rusman (2011:87) bahwa 

memberikan penjelasan merupakan kegiatan guru yang sangat penting dalam 

interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Tujuan kegiatan menjelaskan dalam 

pembelajaran adalah: (1) membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, 

hukum, dalil, fakta, dan prinsip secara objektif dan bernalar; (2) melibatkan siswa 

untuk berpikir dengan memecahkan suatu masalah atau pertanyaan; (3) 

mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya untuk 

mengatasi kesalahpahaman; (4) membimbing siswa untuk menghayati dan 

mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan 

masalah. 



159 
 

 
  

Selain menguasai keterampilan menjelaskan, guru dalam menyampaikan 

materi dengan media grafis juga perlu menguasai keterampilan menggunakan 

variasi. Komponen keterampilan menggunakan variasi dalam hal ini adalah 

variasi media pembelajaran. Penggunaan variasi yang dilakukan guru 

dimaksudkan untuk: (1) menarik perhatian siswa terhadap materi; (2) menjaga 

kestabilan proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental; (3) 

membangkitkan motivasi belajar siswa; (4) mengatasi kejenuhan dalam 

pembelajaran; dan (5) memberikan kemungkinan layanan pembelajaran individual 

(Marno 2009:142). 

4.2.1.1.6. Membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

 Indikator membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan 

tugas pemecahan masalah pada siklus I guru memperoleh skor 3. Pada siklus II 

dan siklus III mengalami peningkatan dengan perolehan skor 4. Pada siklus I guru 

belum menyampaikan pembagian tugas dalam kelompok untuk kegiatan 

pemecahan masalah. Pada siklus II dan III terjadi peningkatan skor karena guru 

telah membagi tugas setiap anggota kelompok untuk kegiatan pemecahan 

masalah. Misalnya, dalam setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa heterogen dari 

jenis kelaminnya maupun dari tingkat kemampuan siswa. Pada kegiatan ini guru 

telah membagi tugas setiap siswa dalam kelompok meliputi ketua, sekretaris, dan 

anggota kelompok. Sehingga setiap siswa mempunyai tanggung jawab yang sama 

untuk keberhasilan kelompok dalam memecahkan masalah.  
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 Pembentukan kelompok belajar ini sesuai dengan pendapat Suprijono 

(2009:54) tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif didefinisikan 

sebagai falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap saling menghormati 

sesama. Siswa bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan guru berperan 

sebagai fasilitator. 

Dalam membimbing pembentukan kelompok guru perlu menguasai 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Menurut Rusman (2011:89) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses teratur 

yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif dengan 

tujuan berbagi informasi untuk kegiatan pemecahan masalah. 

Membimbing pembentukan kelompok dan mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah  sesuai dengan perilaku guru dalam sintaks ke dua dari model 

Problem Based Instruction dengan media grafis yaitu mengorganisasikan siswa 

untuk belajar. Tugas guru adalah mengorganisasi siswa dalam beberapa kelompok 

belajar dan menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan siswa untuk kegiatan 

pemecahan masalah (Arends 1997:161).  

4.2.1.1.7. Memfasilitasi siswa dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

Indikator memfasilitasi siswa dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

pemecahan masalah pada siklus I memperoleh skor 2. Terjadi peningkatan pada 

siklus II memperoleh skor 3. Kemudian meningkat lagi pada siklus III dengan 

perolehan skor 4. Peningkatan skor ini terjadi karena guru telah menyediakan alat 

percobaan dan sumber belajar yang diperlukan siswa dalam pemecahan masalah 
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dan sudah bisa mengatasi hal-hal yang dapat menghambat kerja kelompok. 

Misalnya, saat melakukan percobaan ada siswa yang asyik bermain dengan alat 

percobaan guru selalu menegur siswa tersebut dan memberikan bimbingan kepada 

setiap kelompok untuk melakukan percobaan dengan tertib. Hal tersebut sesuai 

dengan tugas guru dalam pembelajaran yaitu sebagai fasilitator. Guru berperan 

sebagai fasilitator dalam hal ini guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam 

pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yag serasi, dan sesuai 

perkembangan siswa sehingga interaksi dalam pembelajaran akan berlangsung 

secara efektif (Sardiman 2011:146). 

Selama membimbing dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan 

penyelidikan, guru harus mampu mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, 

seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas (Usman 

dalam Rusman 2011:90). Selain melaksanakan pengelolaan kelas, guru juga harus 

menguasai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Komponen 

pokok keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang harus dikuasai 

guru meliputi (Anitah, dkk 2007:8.56): (1) keterampilan mengadakan pendekatan 

secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi pembelajaran; (3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar; dan (4) keterampilan merencanakan dan 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

Perilaku guru dalam memfasilitasi siswa dalam penyelidikan sesuai dengan 

sintaks ke tiga dari model Problem Based Instruction dengan media grafis yaitu 
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membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru berperan untuk 

membantu siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan 

eksperimen berdasarkan permasalahan yang ada (Arends 1997:161). 

4.2.1.1.8. Membimbing kelompok dalam merencanakan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis 

Indikator membimbing kelompok dalam merencanakan dan menyajikan 

hasil karya dengan media grafis pada siklus I dan II guru memperoleh skor 3. 

Terjadi peningkatan pada siklus III dengan perolehan skor 4. Peningkatan ini 

terjadi karena guru telah membimbing dan mengarahkan kelompok dalam 

menyusun dan mempresentasikan hasil karya dengan jelas dan runtut. Guru juga 

menyediakan media grafis berupa papan buletin sebagai tempat untuk 

memamerkan hasil karya siswa. 

Selama membimbing kelompok dalam merencanakan dan menyajikan 

hasil karya guru harus menguasai keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil. Ada 6 komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi 

kelompok kecil, antara lain: (1) memusatkan perhatian; (2) memperjelas masalah 

dan uraian pendapat; (3) menganalisis pandangan; (4) meningkatkan urunan; (5) 

menyebarkan kesempatan bervariasi; dan (6) menutup diskusi (Anitah, dkk 

2007:8.21). Dalam kegiatan memamerkan hasil karya siswa guru juga 

menyediakan media grafis berupa papan buletin. Hal ini berarti guru sudah 

melaksanakan keterampilan mengadakan variasi pada media pembelajaran. 

Penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan 

kebosanan siswa agar pembelajaran lebih bermakna dan optimal. Sehingga siswa 
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senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Perilaku guru dalam membimbing kelompok dalam merencanakan dan 

menyajikan hasil karya sesuai dengan sintaks ke empat dari model Problem Based 

Instruction dengan media grafis yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya dengan media grafis. Pada tahap ini guru berperan untuk membantu siswa 

dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang sesuai dari pemecahan 

masalah dapat berupa laporan, video, model, dan lain-lain (Arends 1997:161). 

4.2.1.1.9. Memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa 

Indikator memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa pada siklus I 

guru memperoleh skor 2. Terjadi peningkatan pada siklus II dengan perolehan 

skor 3 dan pada siklus III meningkat lagi dengan skor 4. Peningkatan ini terjadi 

karena guru telah memberikan penguatan verbal (kata-kata), gestural (mimik dan 

gerakan), dan memberikan reward berupa benda kepada hasil karya kelompok. 

Penguatan dilakukan guru segera setelah perilaku yang diharapkan muncul. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Marno (2009:135-137) tentang komponen 

yang perlu dikuasai guru dalam memberikan penguatan secara bijaksana dan 

sistematis antara lain: (1) penguatan verbal; (2) penguatan berupa mimik muka 

dan gerakan badan (gestural); (3) penguatan dengan cara mendekati anak; (4) 

penguatan dengan sentuhan; (5) penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan; 

dan (6) penguatan berupa simbol atau benda. Selain itu menurut Rusman 

(2011:85) ada empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu: (1) penguatan 
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kepada pribadi tertentu; (2) penguatan kelompok siswa; (3) pemberian penguatan 

dengan cara segera; serta (4) variasi dalam penggunaan. 

Memberikan penguatan dan motivasi siswa terkait dengan peran guru 

sebagai motivator. Peranan guru sebagai motivator penting dalam rangka 

meningkatkan aktivitas belajar siswa untuk mendinamiskan potensi siswa, 

menumbuhkan aktivitas dan kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika dalam 

proses pembelajaran (Sardiman 2011:145). 

4.2.1.1.10. Melaksanakan refleksi terhadap proses pemecahan masalah 

Indikator melaksanakan refleksi terhadap proses pemecahan masalah pada 

siklus I guru memperoleh skor 2. Terjadi peningkatan pada siklus II dan III 

dengan perolehan skor 3. Peningkatan ini terjadi karena saat melaksanakan 

refleksi guru sudah bertanya kembali tentang permasalahan awal, memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti, serta 

melibatkan siswa dalam menyimpulkan materi. Namun, guru belum memantapkan 

pemahaman siswa terhadap materi dengan cara mengulang kembali materi yang 

telah dipelajari. 

Saat melaksanakan refleksi pembelajaran guru harus menguasai 

keterampilan menutup pelajaran yaitu dalam komponen meninjau kembali 

(mereviu) pembelajaran. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap inti 

pelajaran guru harus melakukan reviu yang dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu dengan cara merangkum pelajaran dan membuat ringksan (Anitah, dkk 

2007:8.9). Perilaku guru dalam merefleksi proses pemecahan masalah sesuai 

dengan sintaks ke lima dari model Problem Based Instruction dengan media 
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grafis yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap ini 

meliputi kegiatan yang ditujukan siswa untuk membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses-proses berpikir mereka, keterampilan penyelidikan dan 

kegiatan intelektual yang mereka gunakan (Arends 1997:161). 

4.2.1.1.11. Melaksanakan evaluasi pembelajaran 

Indikator melaksanakan evaluasi pembelajaran pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III memperoleh skor 4. Hal ini berarti pada setiap siklus guru telah 

melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai indikator pembelajaran, 

melaksanakan penilaian proses dan hasil serta menggunakan pedoman penilaian 

yang jelas. 

Kegiatan evaluasi pembelajaran sesuai dengan keterampilan guru dalam 

menutup pelajaran. Komponen keterampilan menutup pelajaran meliputi: (1) 

meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pelajaran; (2) melakukan evaluasi antara lain dengan cara 

mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, mengeksplorasi 

pendapat siswa, dan memberikan soal-soal tertulis (Usman dalam Rusman 

2011:92). 

Kemampuan guru mengevaluasi pelajaran terkait dengan peran guru 

sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator mempunyai otoritas untuk menilai 

prestasi siswa dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga 

dapat menentukan siswanya berhasil atau tidak (Sardiman 2011:146). 

Sesuai data hasil observasi keterampilan guru dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA melaui model Problem 
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Based Instruction dengan media grafis meningkat secara signifikasn. Pada siklus I 

memperoleh jumlah skor 30 dengan kategori baik. Pada siklus II meningkat dan 

memperoleh jumlah skor 38 dengan kategori amat  baik. Terjadi peningkatan lagi  

pada siklus III dan memperoleh jumlah skor 42 dengan kategori amat baik. 

Untuk melihat peningkatan jumlah skor dan rata-rata skor seluruh indikator 

yang diperoleh guru dari siklus I, siklus II, dan siklus III berikut peneliti sajikan 

dalam bentuk grafik pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Grafik Peningkatan Keterampilan Guru Seluruh Indikator 

Keberhasilan pencapaian skor tersebut menunjukkan bahwa guru sudah 

efektif dalam mengelola pembelajaran. Wragg (dalam Marno 2009:29), 

mengungkapkan ciri-ciri guru yang efektif antara lain: (1) mampu menentukan 

strategi yang dipakai sehingga memungkinkan murid bisa belajar dengan baik; (2) 

memudahkan murid dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, 

keterampilan, nilai, konsep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama; (3) guru 

memiliki keterampilan professional dan mampu menggunakan keterampilannya 
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secara konsisten, bukan hanya atas dasar sekenanya; (4) keterampilan tersebut 

diakui oleh mereka yang berkompeten, seperti guru, pelatih guru, pengawas atau 

penilik sekolah, tutor, dan guru pemandu mata pelajaran ataupun siswa itu sendiri.  

4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Pembelajaran IPA Menggunakan 

Model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini mencakup 10 indikator. 

Berikut rekapitulasi data hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I, siklus II, dan 

siklus III tersaji dalam tabel 4.18. 

Tabel 4.18 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

No Indikator 
Perolehan Rata-rata Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 
Kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran 
3,3 3,8 4 

2 
Menanggapi pertanyaan guru dalam 

apersepsi 
2,1 2,8 3,1 

3 

Keantusiasan siswa dalam menyimak 

informasi berupa tujuan dan materi 

pembelajaran dari guru 

2,1 2,8 3,3 

4 

Memperhatikan dan mengamati 

permasalahan yang diajukan guru dengan 

media grafis 

2,2 2,7 3,3 

5 

Kemampuan siswa dalam melaksanakan 

tugas pemecahan masalah secara 

berkelompok 

2,8 3,2 3,8 

6 
Melakukan penyelidikan dan mengumpulkan 

informasi untuk pemecahan masalah 
2 2,5 3,7 

7 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan 

dan memamerkan hasil karya kelompok 

dengan media grafis 

2,3 3 3,2 

8 
Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

pembelajaran 
2,8 2,9 3,9 

9 
Kemampuan siswa untuk menganalisis 

proses pemecahan masalah 
2,8 2,9 3,4 

10 Mengerjakan evaluasi individu 2,5 3 4 

Jumlah Rata-rata Skor 25 29,6 35,7 

Rata-rata Skor 2,5 2,9 3,5 

Persentase 62,5% 74% 89,25% 

Kategori Baik Baik Amat Baik 
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Perolehan skor untuk tiap indikator aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan 

siklus I, II, dan III dapat diperjelas melalui diagram pada gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.16 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Setiap Indikator 

 

Sesuai tabel 4.18 dan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa pada siklus I 

aktivitas siswa memperoleh jumlah rata-rata skor 25 dengan rata-rata skor 2,5. 

Pada siklus II meningkat dan memperoleh jumlah rata-rata skor 29,6 dengan rata-

rata skor 2,9. Terjadi peningkatan lagi  pada siklus III dan memperoleh jumlah 

rata-rata skor 35,7 dengan rata-rata 3,5. 

Berikut peneliti uraikan tentang peningkatan aktivitas siswa setiap 

indikator selama pembelajaran IPA melalui Model Problem Based Instruction 

dengan Media Grafis. 
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4.2.1.2.1. Kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

Indikator kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 3,3. Siklus II meningkat menjadi 3,8 dan pada siklus 

III rata-rata skor meningkat menjadi 4. Pada siklus I dan II masih terlihat siswa 

yang belum menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk belajar. Namun, 

pada siklus III kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran terjadi 

peningkatan dengan perolehan skor maksimal (4), artinya siswa sudah 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk belajar. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu Emotional activities, seperti, menaruh minat, gembira, 

merasa bosan, berani, tenang, gugup. Kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran sangat penting. Hal ini sesuai pendapat Anitah, dkk (2007:4.4) 

bahwa kegiatan pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar 

siswa. Kesiapan (readiness) belajar siswa merupakan salah satu prinsip belajar 

yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

4.2.1.2.2. Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi 

Indikator menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,1. Meningkat pada siklus II dengan perolehan rata-

rata skor 2,8 dan pada siklus III meningkat lagi dengan rata-rata skor 3,1. Secara 

umum pada siklus I siswa masih belum berani menjawab pertanyaan dari guru dan 

memberikan komentar dari jawaban siswa lain. Pada siklus II dan III guru sudah 

menghadirkan media pembelajaran yang sesuai materi dalam melaksanakan 
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apersepsi. Sehingga siswa lebih tertarik dan antusias dalam menjawab pertanyaan 

dari guru. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu: (1) Mental activities, sebagai contoh misalnya: 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan dan (2) Oral 

activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

wawancara, diskusi, interupsi. 

4.2.1.2.3. Keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan dan 

materi pembelajaran dari guru 

Indikator keantusiasan siswa dalam menyimak informasi berupa tujuan 

dan materi pembelajaran dari guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,1. 

Pada siklus II meningkat menjadi 2,8 dan pada siklus III mendapat rata-rata skor 

3,3. Secara umum pada siklus I siswa belum antusias dalam menanggapi 

informasi dari guru dan belum berani mengajukan pertanyaan tentang penjelasan 

dari guru. Siswa hanya memperhatikan dan mencatat hal-hal penting dari 

informasi guru. Pada siklus II dan III guru sudah menggunakan media grafis 

dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga siswa lebih antusias untuk 

menangapi penjelasan guru dan berani mengajukan pertanyaan. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) (1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan; (2) Oral activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, wawancara, diskusi, 

interupsi; (3) Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan uraian, 
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percakapan, diskusi, musik ,pidato; dan (4) Writing activities, seperti menulis 

cerita, karangan, laporan, menyalin. 

4.2.1.2.4. Memperhatikan dan mengamati permasalahan yang diajukan guru 

dengan media grafis 

Indikator memperhatikan dan mengamati permasalahan yang diajukan 

guru dengan media grafis pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,2. Terjadi 

peningkatan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 2,7 dan pada siklus III 

meningkat dengan perolehan rata-rata skor 3,3. Secara umum pada siklus I siswa 

belum berani menjawab dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang disajikan guru. Namun, pada siklus II dan siklus III guru telah 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam permasalahan sehingga siswa sudah berani 

menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu, guru juga telah mengunakan media 

grafis untuk memperjelas permasalahan sehingga terjadi interaksi dalam 

pembelajaran dan siswa sudah ada yang mengajukan pertanyaan mengenai media 

grafis yang ditampilkan guru dalam permasalahan.  

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) (1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan; (2) Oral activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, wawancara, diskusi, 

interupsi; dan (3) Mental activities, sebagai contoh misalnya: mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan. Hal ini berarti siswa 

sudah berorientasi terhadap permasalahan sesuai dengan pendapat Arends 

(1997:161) bahwa di awal pembelajaran guru menyodorkan suatu permasalahan 
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nyata dengan semenarik mungkin pada siswa dan menjelaskan prosedur yang jelas 

dalam pemecahan masalah tersebut. 

4.2.1.2.5. Kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah 

secara berkelompok 

Indikator kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas pemecahan 

masalah secara berkelompok pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,8. Terjadi 

peningkatan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 3,2 dan pada siklus III 

meningkat dengan perolehan rata-rata skor 3,8. Adanya peningkatan perolehan 

skor dalam inidkator ini disebabkan karena dalam melaksanakan tugas pemecahan 

secara berkelompok, siswa lebih mempunyai motivasi dan merasa tertantang 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peningkatan skor ini didasarkan 

pada deskriptor yang tampak dalam pembelajaran, yaitu: siswa sudah menerima 

pembagian kelompok yang ditentukan oleh guru; tertib dan rapi saat duduk sesuai 

meja kelompok masing-masing; menyimak petunjuk guru dalam pengisian LKS 

dengan tenang; dan melaksakan pembagian tugas dalam kelompok yang telah 

disampaikan guru dengan tertib. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu Emotional activities, seperti, menaruh minat, gembira, 

merasa bosan, berani, tenang, gugup. Melaksanakn tugas pemecahan masalah 

secara berkelompok juga sesuai dengan sintaks ke dua dari model Problem Based 

Instruction yaitu pada tahap ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

kooperatif yang heterogen atas jenis kelamin dan tingkat kemampuan yang 

berbeda (Arends 1997:161). 
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4.2.1.2.6. Melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk 

pemecahan masalah 

Indikator aktivitas siswa dalam melakukan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi untuk pemecahan masalah pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 2. Terjadi peningkatan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 3,2 

dan pada siklus III meningkat dengan perolehan rata-rata skor 3,8. Peningkatan 

skor ini terjadi berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pembelajaran, yaitu: 

siswa memiliki sikap-sikap ilmiah dalam melakukan penyelidikan/eksperimen; 

melakukan penyelidikan sesuai permasalahan yang telah dirumuskan; 

menyelesaikan LKS sesuai hasil penyelidikan tepat waktu; dan saling bertukar ide 

dengan teman satu kelompok untuk pemecahan masalah. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) (1) Motor  activities, yang termasuk di dalamnya antara lain 

melakukan percobaan, membuat konstruks, mereparasi, berkebun, beternak; (2) 

Visual activities, yang termasuk di dalamnya membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan; (3) Mental activities, sebagai contoh misalnya: 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan; dan (3) 

Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, menyalin. 

Kegiatan percobaan yang dilakukan siswa sesuai dengan sintaks ke tiga 

dari model Problem Based Instruction dengan media grafis yaitu membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok. Penyelidikan dilakukan siswa secara 

mandiri, berpasangan, atau dalam kelompok-kelompok kecil adalah inti dari PBI 

(Arends 1997:161). Kegiatan ini merupakan bentuk aktivitas pemecahan masalah 
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yang menerapkan berbagai keterampilan proses IPA. Keterampilan proses adalah 

keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan mendasar 

yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah (Nasution 

2007:1.9). selain keterampilan proses, siswa juga menerapkan sikap-sikap ilmiah 

dalam penyelidikan. Djojosoediro (2010:34) mengidentifikasi jenis sikap ilmiah 

dalam IPA meliputi: (1) obyektif terhadap fakta, (2) tidak tergesa-gesa mengambil 

kesimpulan, (3) bersifat terbuka, (4) tidak mencampuradukkan fakta dengan 

pendapat, (5) bersikap hati-hati, dan (6) rasa ingin tahu yang tinggi. 

4.2.1.2.7. Kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan hasil 

karya kelompok dengan media grafis 

 Indikator kemampuan siswa dalam mengembangkan dan memamerkan 

hasil karya kelompok dengan media grafis pada siklus I memperoleh rata-rata 

skor 2,3. Terjadi peningkatan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 3 dan pada 

siklus III meningkat dengan perolehan rata-rata skor 3,2. Peningkatan skor 

berdasarkan deskriptor yang tampak yaitu siswa: (1) mampu mengembangkan 

hasil penyelidikan menjadi suatu karya kreatif; (2) mempresentasikan hasil karya 

kelompok secara bergiliran di depan kelas; dan (3) memamerkan hasil karya 

kelompok di papan buletin. Saat presentasi di depan kelas, hanya beberapa siswa 

yang mampu memberi tanggapan terhadap pertanyaan dan komentar dari 

kelompok lain. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu (1) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, 
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bertanya, memberi saran, wawancara, diskusi, interupsi; dan (2) Emotional 

activities, seperti, menaruh minat, gembira, merasa bosan, berani, tenang, gugup. 

Mengembangkan dan memamerkan hasil karya ini sesuai dengan sintaks 

ke empat dari model Problem Based Instruction dengan media grafis yaitu 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah melakukan tahap 

penyelidikan, siswa diharapkan mampu membuat suatu karya dari hasil 

penyelidikan tersebut dan memamerkan di depan kelas (Arends 1997:161). 

4.2.1.2.8. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap pembelajaran 

Indikator memiliki persepsi dan sikap positif terhadap pembelajaran pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 2,8. Terjadi peningkatan pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 2,9 dan pada siklus III meningkat dengan perolehan 

rata-rata skor 3,9. Peningkatan skor ini terjadi akibat dari perilaku guru saat 

memberikan penguatan dan motivasi. Guru telah memberikan penguatan dalam 

bentuk verbal, gestural, maupun benda (reward) kepada siswa. Sehingga siswa 

tampak senang dan bersemangat terhadap pembelajaran; menghormati dan patuh 

terhadap guru; mengikuti pembelajaran dengan tertib; dan mempunyai motivasi 

untuk belajar. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu Emotional activities, seperti, menaruh minat, gembira, 

merasa bosan, berani, tenang, gugup. Agar siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

motivasi yang tercermin dalam sikap positif terhadap pembelajaran, kesiapan 
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belajar, tradisi dan keterampilan belajar, serta siswa dapat memotivasi diri dengan 

menyadari bahwa belajar adalah sarana untuk maju (Depdiknas  2004:21). 

4.2.1.2.9. Kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan masalah 

Indikator kemampuan siswa untuk menganalisis proses pemecahan 

masalah pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,8. Terjadi peningkatan pada 

siklus II memperoleh rata-rata skor 2,9 dan pada siklus III meningkat dengan 

perolehan rata-rata skor 3,4. Peningkatan skor ini berdasarkan kondisi yang 

tampak dalam pembelajaran, yaitu siswa menanggapi pertanyaan dari guru 

tentang permasalahan awal; siswa membuat kesimpulan dari proses pemecahan 

masalah; dan siswa mencatat hasil kesimpulan materi yang telah diajarkan guru. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) (1) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, wawancara, diskusi, interupsi; (2) Listening activities, 

sebagai contoh, mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik ,pidato; dan (3) 

Mental activities, sebagai contoh misalnya: mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, mengambil keputusan; (4) Writing activities, seperti menulis cerita, 

karangan, laporan, menyalin.menganalisis proses pemecahan masalah merupakan 

sintaks ke lima dari model Problem Based Instruction dengan media grafis yaitu 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap ini meliputi 

kegiatan yang ditujukan siswa untuk membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses-proses berpikir mereka, keterampilan penyelidikan dan 

kegiatan intelektual yang mereka gunakan (Arends 1997:161). 
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4.2.1.2.10. Mengerjakan evaluasi individu 

Indikator siswa mengerjakan evaluasi individu pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 2,5. Terjadi peningkatan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 3 

dan pada siklus III meningkat dengan perolehan rata-rata skor 4. Pada siklus I dan 

II secara umum siswa belum mengerjakan soal sesuai waktu yang ditentukan 

guru. Pada siklus III sudah lebih baik dan bisa menyelesaikan sesuai waktu yang 

ditentukan guru. Hal ini terjadi karena guru selalu mengingatkan alokasi waktu 

yang diperlukan siswa dalam setiap sub kegiatan. 

Kegiatan yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu Emotional activities, seperti, menaruh minat, gembira, 

merasa bosan, berani, tenang, gugup. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan 

cara mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, mengeksplorasi 

pendapat siswa, dan memberikan soal-soal tertulis (Usman dalam Rusman 

2011:92). 

Sesuai data hasil observasi aktivitas siswa dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melaui model Problem Based Instruction 

dengan media grafis meningkat secara signifikasn. Pada siklus I memperoleh 

jumlah rata-rata skor 25 dengan kategori baik. Pada siklus II meningkat dan 

memperoleh jumlah rata-rata skor 29,6 dengan kategori baik. Terjadi peningkatan 

lagi  pada siklus III dan memperoleh jumlah rata-rata skor 35,7 dengan kategori 

amat baik. 
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Untuk melihat peningkatan jumlah rata-rata skor dan rata-rata skor seluruh 

indikator aktivitas siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus III berikut peneliti 

sajikan dalam bentuk grafik pada gambar 4.17. 

 

  Gambar 4.17 Grafik Peningkatan Aktivitas Siswa Seluruh Indikator 

Keberhasilan pencapaian skor ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa meningkat 

secara signifikan. Hal ini berarti aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melaui 

model Problem Based Instruction dengan media grafis sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu mendapat 25 ≤ skor < 33 dengan kategori sekurang-kurangnya 

baik. 

4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA Menggunakan Model 

Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

Hasil belajar siswa meliputi hasil penilaian produk dari hasil karya tiap kelompok 

dan hasil tes evaluasi tertulis setiap siswa pada akhir pembelajaran. Berikut data 

hasil penilaian produk dari siklus I, siklus II, dan siklus III tersaji dalam tabel 

4.19. 
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Tabel 4.19 

Rekapitulasi Data Hasil Penilaian Produk 

 

No Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai Terendah 75 83 83 

2 Nilai Tertinggi 100 100 100 

3 Nilai Rata-rata 87,5 89,5 92,75 

Kategori Tuntas Tuntas Tuntas 

 

Untuk melihat peningkatan hasil penilaian produk siswa dari siklus I, siklus II, 

dan siklus III berikut peneliti sajikan dalam bentuk diagram pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Diagram Peningkatan Hasil Penilaian Produk 

Sesuai tabel 4.19 dan gambar 4.18 terlihat bahwa hasil penilaian produk 

meningkat pada setiap siklus. Pada siklus I nilai terendah adalah 75, nilai tertinggi 

100 dan perolehan nilai rata-rata 87,5. Hal ini berarti penilaian produk pada siklus 

I mengalami ketuntatasan dengan KKM 60. Pada siklus II mengalami peningkatan 

dengan nilai terendah adalah 83 dan nilai tertinggi 100. Sedangkan pencapaian 

nilai rata-rata sebesar 89,5. Hal ini berarti penilaian produk pada siklus II juga 

mengalami ketuntatasan. Terjadi peningkatan lagi pada siklus III dengan nilai 

terendah adalah 83 dan nilai tertinggi 100. Sedangkan pencapaian nilai rata-rata 
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sebesar 92,75. Hal ini berarti penilaian produk pada siklus III juga mengalami 

ketuntatasan. 

Peningkatan hasil penilaian produk ini terjadi karena guru selalu membimbing 

siswa dalam mengembangkan hasil karya. Sehingga karya hasil pemecahan 

masalah dari setiap kelompok sudah sesuai dengan konsep materi yang diajarkan 

oleh guru. 

Pembuatan produk (hasil karya) tersebut sesuai dengan pendapat Arends 

(2008:42-43) bahwa dalam model Problem Based Instruction (PBI) siswa dituntut 

untuk menghasilkan produk dalam bentuk karya nyata dan memamerkannya di 

depan kelas. Produk ini merupakan solusi dari permasalahannya yang dapat 

berupa laporan, poster, model fisik, rekaman video, atau program komputer. 

Dengan adanya pembuatan produk (hasil karya) dapat menjadikan siswa lebih 

kreatif dan memaksimalkan pengetahuannya untuk berkreasi membuat suatu 

karya sesuai hasil pemikirannya. Pembuatan karya ini termasuk dalam aspek hasil 

belajar kognitif tertinggi dalam pembelajaran, yaitu jenjang C6. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sanjaya (2010:129) yang menyatakan bahwa aspek hasil belajar 

kognitif terdapat enam tingkatan yang disebut C1 sampai C6, yang meliputi: (1) 

Remember (Mengingat), (2) Understand (Memahami), (3) Apply (Menerapkan), 

(4) Analyze (Menganalisis), (5) Evaluate (Mengevaluasi), (6) Create 

(Menciptakan). 

Sedangkan Data peningkatan hasil evaluasi siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus 

III tersaji dalam tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 

Rekapitulasi Data Hasil Evaluasi Siswa 

 

No Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai Terendah 25 30 50 

2 Nilai Tertinggi 89 90 100 

3 Nilai Rata-rata 56,5 65,5 74,7 

4 Siswa yang Tuntas Belajar 24 28 32 

5 Siswa yang Belum Tuntas Belajar 15 11 7 

6 Persentase Ketuntasan 61,54% 71,79% 82,05% 

7 Persentase Ketidaktuntasan 38,46% 28,21% 17,95% 

 

Untuk melihat peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar siswa 

setiap siklus dapat dilihat dari diagram dalam gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Diagram Peningkatan Hasil Evaluasi Siswa 

Sesuai tabel 4.20 dan gambar 4.19 data hasil evaluasi siswa dalam pembelajaran 

IPA menggunakan model Problem Based Instruction dengan media grafis 

meningkat secara signifikan. 
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Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 56,5 dengan persentase ketuntasan klasikal 

sebesar 61,54%. Pada siklus I siswa yang tuntas belajar sebanyak 24 siswa, 

sedangkan yang tidak tuntas belajar sebanyak 15 siswa. Hal ini terjadi karena guru 

belum menyampaikan langkah-langkah model pembelajaran yang akan 

digunakan. Guru dalam mengajukan permasalahan belum autentik sesuai dunia 

nyata siswa. Guru belum menyampaikan pembagian tugas kelompok sehingga 

siswa belum paham tentang kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini berakibat pada 

berakhirnya waktu pembelajaran tidak sesuai (melebihi) dengan alokasi waktu 

yang direncanakan. Dikarenakan persentase ketuntasan klasikal belum memenuhi 

indikator keberhasilan maka penelitian dilanjutkan ke siklus II.  

Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 65,5 dan persentase ketuntasan klasikal 

meningkat menjadi 71,79%. Jumlah siswa yang tuntas belajar 28 dan yang tidak 

tuntas sebanyak 11 siswa. Peningkatan ini terjadi karena guru telah melaksanakan 

perbaikan pembelajaran dari siklus I. Guru telah menyampaikan langkah-langkah 

model pembelajaran yang akan digunakan. Guru dalam mengajukan permasalahan 

sudah menghadirkan media grafis untuk menarik antusiasme siswa, sudah autentik 

sesuai dunia nyata dan tingkat kognitif siswa. Guru telah menyampaikan 

pembagian tugas kelompok dan membimbing siswa dalam kegiatan penyelidikan 

sehingga siswa paham tentang kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini berakibat 

pada berakhirnya waktu pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan. Meskipun persentase klasikal meningkat, tetapi indikator 

keberhasilan belum tercapai yaitu ≥ 75%. Sehingga penelitian dilanjutkan ke 

siklus III. 
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Pada siklus III diperoleh nilai rata-rata 74,7 dan persentase ketuntasan klasikal 

meningkat menjadi 82,05%. Jumlah siswa yang tuntas adalah 32 dan yang tidak 

tuntas sebanyak 7 siswa. Pada siklus III persentase klasikal sudah sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥ 75% dan ketuntasan individual ≥ 

60 (KKM). Sehingga penelitian dihentikan pada siklus III. Peningkatan 

ketuntasan klasikal ini menunjukkan bahwa guru telah efektif dalam mengelola 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction dengan media grafis. 

Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan 

secara runtut dan jelas. Guru dalam mengajukan permasalahan sudah 

menggunakan media grafis sehingga siswa termotivasi untuk melakukan 

pemecahan masalah. Guru telah mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok kooperatif yang heterogen untuk menyelesaikan tugas pemecahan 

masalah. Saat kegiatan penyelidikan guru sudah memfasilitasi dan membimbing 

siswa dengan menyediakan alat percobaan dan sumber belajar sesuai 

permasalahan. Siswa telah mampu mengembangkan hasil penyelidikan menjadi 

suatu karya kreatif, karena guru telah membimbing dan memotivasi setiap 

kelompok lalu memamerkan hasil karya tersebut di papan buletin. Pada akhir 

pembelajaran guru bersama siswa merefleksi dan melakukan evaluasi terhadap 

hasil pemecahan masalah. 

Hal tersebut sesuai dengan sintaks model Problem Based Instruction dengan 

media grafis , yaitu (Arends 1997:161): (1) mengorientasikan siswa pada masalah 

dengan media grafis; (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar; (3) membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok; (4) mengembangkan dan menyajikan 
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hasil karya dengan media grafis; (5) menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa berupa produk dan tes evaluasi 

dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction dengan media 

grafis meningkat dari siklus I ke siklus II dan siklus III. Hasil belajar telah 

memenuhi indikator keberhasilan secara klasikal yaitu ≥ 75% dan ketuntasan 

individual ≥ 60 sesuai dengan KKM mata pelajaran IPA di SDN Bringin 02 

Semarang. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah berupa peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi peningkatan ketrampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar melalui model Problem Based Instruction dengan media grafis. 

Melalui penerapan model Problem Based Instruction dengan media grafis 

dalam pembelajaran IPA, guru menjadi lebih terampil dalam menggunakan media 

pembelajaran, khususnya media grafis. Dalam model Problem Based Instruction 

dengan media grafis, pembelajaran diawali dengan guru mengajukan 

permasalahan nyata dengan semenarik mungkin pada siswa. Permasalahan yang 

diajukan guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa agar siswa 

terlibat dalam pemecahan masalah. Guru bisa lebih meningkatkan keterampilan 

membimbing, karena dalam model Problem Based Instruction dengan media 

grafis, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, melainkan sebagai 

fasilitator bagi siswa. Dalam model ini, siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok belajar yang bekerja bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan 
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menerapkan keterampilan proses IPA saat melakukan penyelidikan. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu mentransfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata, mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, dan meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

Setelah siswa melaksanakan penyelidikan, siswa dituntut untuk 

mengembangkan hasil penyelidikan menjadi suatu karya kreatif dan 

mempresentasikannya di depan kelas. Hal ini dapat membuat siswa lebih kreatif, 

berani, dan percaya diri untuk menampilkan hasil karyanya di papan buletin yang 

telah disediakan oleh guru. Pada kegiatan ini guru dapat mengembangkan 

perannya sebagai motivator untuk memberikan motivasi dan memberikan reward 

kepada hasil karya kelompok. Kegiatan terakhir dalam model  Problem Based 

Instruction dengan media grafis adalah melakukan refleksi dan evaluasi terhadap 

proses pembelajaran. Hal ini berguna untuk membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses-proses berpikir mereka, keterampilan penyelidikan, dan 

kegiatan intelektual yang mereka lakukan. Pada kegiatan ini guru dapat 

menerapkan perannya sebagai evaluator untuk menilai hasil belajar siswa dalam 

bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan 

siswanya berhasil atau tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   SIMPULAN 

Sesuai hasil penelitian  mengenai peningkatan kualitas pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Problem Based Instruction (PBI) dengan media grafis 

pada siswa kelas IV SDN Bringin 02 Semarang, peneliti menyimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Melalui model Problem Based Instruction dengan media grafis pada 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Bringin 02 Semarang dapat 

meningkatkan keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

keterampilan guru pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi 

keterampilan guru pada siklus I diperoleh jumlah skor 30, rata-rata skor 2,7 

dengan persentase 68,2% termasuk dalam kriteria baik. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus II perolehan jumlah skor keterampilan guru adalah 38, rata-

rata skor 3,5 dengan persentase 86,4% dan termasuk dalam kriteria amat 

baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus III menunjukkan adanya peningkatan 

dengan perolehan jumlah skor 42, rata-rata skor 3,3 dengan persentase 

95,5% termasuk dalam kriteria amat baik. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 27,5 s/d 36. 
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2. Melalui model Problem Based Instruction dengan media grafis  pada 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Bringin 02 Semarang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi 

aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I memperoleh jumlah rata-

rata skor 25 dengan persentase 62,5% termasuk dalam kategori baik. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh data aktivitas siswa dengan jumlah 

rata-rata skor 29,6 dan persentase 74% termasuk dalam kategori baik. Hasil 

observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus III didapatkan 

jumlah rata-rata skor 35,7 dengan persentase 89,25% termasuk dalam 

kategori amat baik. Aktivitas siswa dalam penelitian ini telah mencapai 

indikator keberhasilan dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

25 s/d 33. 

3. Melalui model Problem Based Instruction dengan media grafis  pada 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Bringin 02 Semarang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

hasil belajar siswa kelas IV pada setiap siklusnya. Hasil penilaian produk 

mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus I nilai terendah adalah 

75, nilai tertinggi 100 dan perolehan nilai rata-rata 87,5. Pada siklus II 

mengalami peningkatan dengan nilai terendah adalah 83 dan nilai tertinggi 

100 sedangkan pencapaian nilai rata-rata sebesar 89,5. Pada siklus III nilai 

terendah adalah 83, nilai tertinggi 100, sedangkan pencapaian nilai rata-rata 

sebesar 92,75. Sedangkan hasil tes evaluasi di akhir pertemuan pada setiap 

siklusnya diperoleh data pada siklus I dengan nilai terendah 25, nilai 
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tertinggi 89, rata-rata kelas 56,5 dan ketuntasan klasikal 61,54%. Pada 

pelaksaanaan tindakan siklus II diperoleh data hasil belajar dengan nilai 

terendah 30, nilai tertinggi 90 dengan rata-rata kelas 65,5 dan mencapai 

ketuntasan klasikal 71,79%. Pada pelaksanaan tindakan siklus III hasil 

belajar siswa yang diperoleh dengan nilai terendah 50,  nilai tertinggi 100, 

rata- rata 74,7 dan persentase ketuntasan klasikal 82,05%. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas IV sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yaitu ketuntasan klasikal seluruh siswa mencapai ≥ 

75% (KKM IPA ≥ 60). 

4. Dengan demikian, hipotesis tindakan untuk penelitian tentang peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA melalui penerapan model Problem Based 

Instruction (PBI) dengan media grafis pada siswa kelas IV SDN Bringin 02 

Semarang terbukti kebenarannya, meliputi dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

 

5.2. SARAN 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA melalui penerapan model Problem Based Instruction (PBI) 

dengan media grafis pada siswa kelas IV SDN Bringin 02 Semarang dan 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Model Problem Based Instruction (PBI) dengan media grafis merupakan 

model pembelajaran yang kompleks. Sehingga Guru harus mempersiapkan 
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rencana perangkat pembelajaran dengan matang yang disesuaikan dengan 

kondisi sekolah. Perencanaan tersebut meliputi; pemilihan dan penyusunan 

materi ajar; pemilihan media pembelajaran dan alat perga yang sesuai; 

mempersiapkan lembar kerja siswa; merancang kegiatan penyelidikan; dan 

menyusun alat evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan siswa.  

2. Dalam menerapkan model Problem Based Instruction (PBI) dengan media 

grafis guru sebaiknya mampu mengelola kelas dengan baik. Agar 

pembelajaran dapat berjalan efektif. Selain itu, pembelajaran IPA sebaiknya 

bukan hanya ditekankan pada hasil, tetapi juga diseimbangkan dengan 

proses pembelajarannya. Proses yang dimaksud adalah aktivitas belajar 

siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. 

3. Siswa sebaiknya lebih aktif, berani, menjalin kerja sama positif dengan 

siswa lain; dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk  memperlihatkan 

kreativitasnya dalam pembelajaran, sebagai upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

4. Penelitian tentang model Problem Based Instruction dengan media grafis 

dapat dikembangkan lebih lanjut pada mata pelajaran selain IPA di kelas IV 

atau kelas lain. Dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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 LAMPIRAN INSTRUMEN PENGUMPUL 

DATA 

 

 

 

 

1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

2. Lembar Observasi Keterampilan Guru 

3. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

4. Catatan Lapangan  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Penerapan Model Problem Based Instruction (PBI) dengan  

Media Grafis pada Siswa Kelas IV SDN Bringin 02 Semarang 

PERMASALAHAN TUJUAN VARIABEL 
DEFINISI 

INDIKATOR INSTRUMEN 
SUMBER 

DATA KONSEPTUAL OPERASIONAL 

Umum: 

 

Bagaimanakah cara  

meingkatkan kualitas 

pembelajaran IPA  

kelas IV SDN Bringin 

02 Semarang? 

 

 

 

 

Umum: 

Untuk 

memperoleh 

gambaran 

keterampilan 

guru, aktivitas 

siswa, dan hasil 

belajar siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Problem 

Based 

Instruction 

(PBI) dengan 

Media Grafis di 

SDN Bringin 02 

Semarang 

Kualitas 

pembelajaran 

IPA yaitu 

keterampilan 

guru, aktivitas 

siswa, dan hasil 

belajar siswa 

dalam 

pembelajaran 

Deskripsi 

bagaimana 

kualitas 

pembelajaran IPA 

di SDN Bringin 

02 Semarang 

melalui penerapan 

model Problem 

Based Instruction 

dengan Media 

Grafis 

 Keterampilan 

guru dalam 

mengelola 

pembelajaran 

IPA 

 Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA 

 Hasil belajar 

siswa tingkat 

penguasaan 

materi dalam 

pembelajaran 

IPA 

Komponen-komponen 

pembelajaran IPA 

model Problem Based 

Instruction dengan 

Media Grafis 

 Lembar 

observasi 

keterampilan 

guru dan 

aktivitas 

siswa 

 Catatan 

lapangan 

 RPP siklus I, 

II, dan III, 

Soal tes 

Guru dan  

Siswa 

kelas IV 

SDN 

Bringin 02 

Semarang 

Lampir

an 1 
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Khusus: 

4. Apakah 

penerapan model 

Problem Based 

Instruction (PBI) 

dengan Media 

Grafis dapat 

meningkatkan 

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA kelas IV 

SDN Bringin  02 

Semarang? 

 

Khusus: 

Memperoleh 

gambaran 

tentang 

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

penerapan 

model PBI 

dengan Media 

Grafis 

Sub-variabel 

Keterampilan 

guru dalam 

mengelola 

pembelajaran 

IPA model 

Problem Based 

Instruction 

dengan Media 

Grafis 

 Keterampilan 

guru dalam 

menerapkan 

perannya sesuai 

dengan langkah-

langkah 

pembelajaran 

Problem Based 

Instruction 

dengan Media 

Grafis, meliputi: 

1. Melaksana-

kan pra 

pembel-

ajaran 

2. Melakukan 

apersepsi 

3. Menginfor-

masikan 

tujuan 

pembel-

ajaran dan 

mendeskrip-

sikan 

logistik yang 

diperlukan 

dalam 

pembel-

Komponen-komponen 

dalam mengelola kelas  

Lembar 

pengamatan 

keterampilan 

guru dalam 

mengelola 

pembelajaran 

(instrument 1) 

Guru 
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ajaran 

4. Mengajukan 

permasalah-

an 

mengguna-

kan media 

grafis 

5. Menyampai-

kan materi 

pembel-

ajaran 

dengan 

media grafis 

6. Membim-

bing 

pembentuk-

an kelompok 

dan 

menjelaskan 

tugas yang 

berhubungan 

dengan 

permasalah-

an 

7. Memfasilita-

si siswa 

dalam 

melaksana-
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kan 

penyelidikan 

untuk 

pemecahan 

masalah 

8. Membim-

bing 

kelompok 

dalam 

merencana-

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

sesuai hasil 

penyelidikan 

dengan 

Media Grafis 

9. Memberikan 

penguatan 

10. Melaksana-

kan refleksi 

terhadap 

proses 

pemecahan 

masalah  

11. Melaksana-

kan evaluasi 

pembel-
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ajaran 
 

5. Apakah  

penerapan model 

Problem Based 

Instruction (PBI) 

dengan Media 

Grafis dapat 

meningkatkan 

aktivitas siswa  

dalam 

pembelajaran 

IPA kelas IV 

SDN Bringin  02 

Semarang? 

 

Memperoleh 

gambaran 

tentang aktivitas 

siswa  dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

penerapan 

model PBI 

dengan Media 

Grafis 

Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

penerapan 

model Problem 

Based 

Instruction 

dengan Media 

Grafis 

 aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

dengan penerapan 

model Problem 

Based Instruction 

dengan Media 

Grafis meliputi 

kemampuan: 

1. Kesiapan 

siswa 

sebelum 

mengikuti 

pembelajaran 

2. Menanggapi 

pertanyaan 

guru dalam 

apersepsi 

3. Keantusiasan 

siswa dalam 

menyimak 

informasi 

tujuan dan 

materi 

pembelajaran 

dari guru 

Komponen aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran IPA 

menggunakan model 

Problem Based 

Instruction dengan 

Media Grafis meliputi: 

 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas siswa 

(Instrument 2) 

Siswa 
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4. Memperhati-

kan dan 

mengamati 

permasalah-

an yang 

diajukan 

guru dengan 

media grafis 

5. Kemampuan 

siswa dalam 

melaksana-

kan tugas 

pemecahan 

masalah 

secara 

berkelompok 

6. Melakukan 

penyelidikan 

dan 

mengumpul-

kan 

informasi 

untuk 

pemecahan 

masalah 

7. Mengem-

bangkan dan 

memamer-
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kan hasil 

karya 

kelompok 

dengan 

media grafis 

8. Memiliki 

persepsi dan 

sikap positif 

terhadap 

pembelajaran 

9. Menganalisis 

proses 

pemecahan 

masalah 

10. Mengerjakan 

evaluasi 

individu 

6. Apakah 

penerapan model 

Problem Based 

Instruction (PBI) 

dengan Media 

Grafis dapat 

meningkatkan 

hasil belajar 

siswa  dalam 

pembelajaran 

IPA kelas IV 

Mengetahui 

hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA dengan 

penerapan 

model Problem 

Based 

Instruction 

dengan Media 

Grafis 

Hasil belajar 

IPA  

 Hasil belajar 

tingkat 

penguasaan siswa 

dalam 

pembelajaran  

materi IPA yang 

dinyatakan dalam 

bentuk skor yang 

diperoleh dari 

hasil tes yang 

disusun dan 

Hasil belajar siswa Soal tes siswa 
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SDN Bringin  02 

Semarang? 
 

dikembangkan 

peneliti 

berdasarkan 

KTSP IPA 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus . . . . . 

 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi   : 

Hari/Tanggal  :  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam 

lembar observasi! 

2. Berikan tanda centang () pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pengamatan! 

Skor Penilaian Keterangan 

4 jika semua (4) deskriptor tampak 

3 jika ada 3 deskriptor tampak 

2 jika ada 2 deskriptor tampak 

1 jika hanya ada 1 deskriptor tampak 

(Sukmadinata 2009: 233) 

No. Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam   

 

 
b. Melakukan doa   

c. mengecek kehadiran siswa  

d. Mempersiapkan media dan 

sumber belajar 

 

2. Melaksanakan 

apersepsi 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pembelajaran, dan 

keterampilan bertanya) 

a. Dilakukan pada awal 

pembelajaran 

  

b. Apersepsi berupa pertanyaan 

singkat dan jelas  

 

c. Relevan dengan materi  

d. Menarik perhatian siswa 

menggunakan media 

 

Lampiran 2 
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pembelajaran 

3. Menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan 

logistik yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Sesuai indikator pembelajaran    

b. Memuat aspek Audience, 

Behaviour, Condition dan 

Degree 

 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

d. Menyampaikan langkah model 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

 

4. Mengajukan 

permasalahan dengan 

Media Grafis 

(keterampilan 

bertanya) 

 

 

 

a. Guru mengajukan pertanyaan 

sebagai permasalahan awal 

  

b. Disajikan menarik dengan 

media grafis 

 

c. Permasalahan autentik sesuai 

dunia nyata  

 

d. Permasalahan sesuai tingkat 

perkembangan kognitif siswa 

 

5. Menyampaikan materi 

pembelajaran dengan 

media grafis 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

menggunakan variasi 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi sesuai 

dengan indikator pembelajaran 

  

b. Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami siswa 

 

c. Menarik minat siswa 

menggunakan media grafis 

 

d. Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok dan 

mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Membentuk kelompok 4-5 

siswa secara heterogen 

  

b. Mengatur tempat duduk 

kelompok 

 

c. Menjelaskan cara pengisian 

LKS kepada siswa secara 

runtut dan jelas 

 

d. Menyampaikan pembagian 

tugas dalam kelompok untuk 

kegiatan pemecahan masalah 

 

7. Memfasilitasi siswa 

dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

mengelola kelas) 

a. Membimbing siswa dalam 

mencari informasi dari 

berbagai sumber belajar  

  

b. Kegiatan penyelidikan sesuai 

dengan permasalahan 

 

c. Guru menyediakan alat 

percobaan dan sumber belajar 

yang diperlukan  

 

d. Dapat mengatasi hal-hal yang  
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dapat menghambat kerja 

kelompok 

8. Membimbing  

kelompok dalam 

merencanakan dan 

menyajikan hasil karya 

sesuai hasil 

penyelidikan dengan 

media grafis 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil , 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Membimbing kelompok dalam 

menyusun laporan penyelidikan 

dan hasil karya 

  

b. Mengarahkan kelompok dalam 

mempresentasikan karya secara 

bergiliran di depan kelas 

 

c. Menyediakan tempat untuk 

memamerkan hasil karya 

(papan buletin) 

 

d. Pengarahan dilakukan dengan 

jelas dan runtut  

 

9. Memberikan penguatan 

dan motivasi kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Memberikan penguatan verbal 

(kata-kata) terhadap kelompok 

yang menyajikan hasil diskusi 

dengan baik  

  

b. Menggunakan penguatan 

gestural (mimik, gerakan) 

 

c. Penguatan dilakukan segera 

setelah perilaku yang 

diharapkan muncul  

 

d. Memberikan reward kepada 

hasil karya kelompok terbaik 

 

10. Melaksanakan refleksi 

terhadap proses 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal 

pembelajaran 

  

b. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti 

 

c. Menyimpulkan materi bersama 

siswa  

 

d. Memantapkan pemahaman 

siswa terhadap materi 

pembelajaran 

 

11. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Evaluasi sesuai dengan 

indikator pembelajaran 

  

b. Melaksanakan penilaian proses  

c. Melaksanakan penilaian hasil  

d. Menggunakan pedoman 

penilaian yang jelas 

 

Total Skor =  
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T= skor tertinggi= 44 

R= skor terendah= 11 

n= (T – R) + 1 

  = (44– 11) +1 

  = (33) + 1= 34 

 

 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 2) 

 = 
 

 
 (34 + 2) 

 = 
 

 
 (36) = 9 

Jadi Q1= 19 

 

Letak Q2 =  
 

 
 (n+1) 

 = 
 

 
 (34 + 1) 

 = 
 

 
 (35) = 17,5 

Jadi Q2=  27,5 

 

Letak Q3 = 
1

4
 ( 3n + 2 ) 

= 
1

4
 (3.34+ 2 )  

= 
1

4 
 x 104 = 26 

Jadi Q3= 36 

Q4= T= 44 

 

Maka didapat kategori sebagai berikut:  

Jumlah skor semua 

indikator 

Kualifikasi Kategori 

36 ≤ skor ≤ 44 Tuntas Amat Baik 

27,5 ≤ skor < 36 Tuntas Baik 

19≤ skor < 27,5 Tidak tuntas Cukup 

11 ≤ skor < 19 Tidak tuntas Kurang 

 

 

Skor yang diperoleh peneliti Kualifikasi Kategori 

    

 

 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . .  

    Observer 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus . . . . . 

 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Frisca Kumala Dewi 

Kelas   : IV 

Materi   : 

Hari/Tanggal  :  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam 

lembar observasi! 

2. Berikan tanda centang () pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pengamatan! 

Skor Penilaian Keterangan 

4 jika semua (4) deskriptor tampak 

3 jika ada 3 deskriptor tampak 

2 jika ada 2 deskriptor tampak 

1 jika hanya ada 1 deskriptor tampak 

(Sukmadinata 2009: 233) 

 

No. Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesiapan siswa 

sebelum mengikuti 

pembelajaran 

(emotional activities) 

a. Tidak terlambat datang ke sekolah   

b. Tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing 

 

c. Melaksanakan doa  

d. Menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan untuk belajar 

 

2. Menanggapi 

pertanyaan guru 

dalam apersepsi 

(mental dan oral 

activities) 

a. Tenang mendengarkan pertanyaan 

guru 

  

b. Tidak mengantuk saat menyimak 

informasi 

 

c. Menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru 

 

Lampiran 3 
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d. Memberikan komentar dari 

jawaban yang diajukan oleh siswa 

lain 

 

3. Keantusiasan siswa 

dalam menyimak 

informasi berupa 

tujuan dan materi 

pembelajaran dari 

guru (listening, 

visual, oral, writing 

activities) 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

dengan tenang 

  

b. Mencatat hal-hal penting dari 

penjelasan guru 

 

c. Menanggapi penjelasan guru  

d. Mengajukan pertanyaan tentang 

penjelasan dari guru 

 

4. Memperhatikan dan 

mengamati 

permasalahan yang 

diajukan guru 

dengan media grafis 

(visual, mental, oral 

activities) 

a. Antusias dalam mengamati media 

grafis yang ditampilkan guru 

  

 

 

 

 

 

 

b. Menyimak penjelasan guru 

tentang permasalahan awal yang 

akan diselesaikan 

 

c. Menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan permasalahan 

yang disajkan oleh guru 

 

d. Mengajukan pertanyaan mengenai 

media grafis yang ditampilkan 

oleh guru 

 

5. Kemampuan siswa 

dalam melaksanakan 

tugas pemecahan 

masalah secara 

berkelompok 

(emotional activities) 

a. Menerima pembagian kelompok 

yang ditentukan oleh guru 

  

 

b. Tertib dan rapi saat duduk sesuai 

meja kelompok masing-masing 

 

c. Menyimak petunjuk guru dalam 

pengisian LKS dengan tenang 

 

d. Melaksanakan pembagian tugas 

dalam kelompok yang telah 

disampaikan guru dengan tertib 

 

6. Melakukan 

penyelidikan dan 

mengumpulkan 

informasi untuk 

pemecahan masalah 

(visual, motor, 

mental, writing  

activities) 

a. Siswa memiliki sikap-sikap 

ilmiah dalam melakukan 

penyelidikan/eksperimen  

  

 

b. Melakukan penyelidikan sesuai 

permasalahan yang telah 

dirumuskan 

 

c. Menyelesaikan LKS sesuai hasil 

penyelidikan tepat waktu 

 

d. Saling bertukar ide dengan teman 

satu kelompok  untuk pemecahan 

masalah 

 

7. Kemampuan siswa 

dalam 

mengembangkan dan 

memamerkan hasil 

a. Mampu mengembangkan hasil 

penyelidikan menjadi suatu karya 

kreatif 

  

b. Mempresentasikan hasil karya  
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karya kelompok 

dengan Media Grafis 

(oral, emotional 

activities) 

 

 

kelompok secara bergiliran di 

depan kelas 

c. Memamerkan hasil karya 

kelompok di papan buletin 

 

d. Memberi tanggapan terhadap 

pertanyaan dan  komentar dari 

kelompok lain 

 

8. Memiliki persepsi 

dan sikap positif 

terhadap 

pembelajaran 

(emotional activities) 

a. Tampak senang dan bersemangat 

terhadap pembelajaran yang 

berlangsung 

  

b. Menghormati dan patuh terhadap 

guru 

  

c. Mengikuti pembelajaran dengan 

tertib 

  

d. Mempunyai motivasi untuk 

belajar 

  

9. Kemampuan siswa 

untuk menganalisis 

proses pemecahan 

masalah (oral, 

listening, mental, 

writing  activities) 

a. Menanggapi pertanyaan dari guru 

tentang permasalahan awal 

  

b. Membuat kesimpulan dari proses 

pemecahan masalah  

 

c. Mencatat hasil kesimpulan materi 

yang telah diajarkan guru 

 

d. Bertanya kepada guru tentang 

materi yang belum dipahami  

 

10. Mengerjakan 

evaluasi individu 

(emotional activities) 

a. Mengerjakan soal evaluasi tanpa 

mencontek jawaban teman 

  

b. Tenang dan tertib saat 

mengerjakan soal  

 

c. Mengerjakan soal sesuai 

petunjuk guru 

 

d. Mengerjakan soal sesuai waktu 

yang ditentukan oleh guru  

 

Total 

Skor= 
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T= skor tertinggi= 40 

R= skor terendah= 10 

n= (T – R) + 1 

  = (40– 10) +1 

  = (30) + 1= 31 

 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1) 

 = 
 

 
 (31 + 1) 

 = 
 

 
 (32) = 8 

Jadi Q1= 17 

 

Letak Q2 =  
 

 
 (n+1) 

 = 
 

 
 (31 + 1) 

 = 
 

 
 (32) = 16 

Jadi Q2=  25 

 

Letak Q3 = 
 

4
 ( n + 1 ) 

= 
 

4
 (31+ 1 )  

= 
 

4
 x 32 = 24 

Jadi Q3= 33 

Q4= T= 40 

  

 

Maka didapat kategori sebagai berikut:  

Jumlah skor semua 

indikator 

 

Kualifikasi Kategori 

33 ≤ skor ≤40 Tuntas Amat Baik 

25 ≤ skor < 33 Tuntas Baik 

17 ≤ skor <25 Tidak tuntas Cukup 

10 ≤ skor < 17 Tidak tuntas Kurang 

 

Skor yang diperoleh peneliti Kualifikasi Kategori 

    

 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . .  

    Observer 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Catatan Lapangan 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus . . . . . 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi   : 

Hari/Tanggal  :  

 

Petunjuk: Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses 

pembeljaran berlangsung sesuai keadaan yang terjadi di lapangan! 

........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............ 

........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................ 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . .  

Observer 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lampiran 4 
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LAMPIRAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

3. Materi Ajar 

4. Media Pembelajaran 

5. Lembar Kerja Siswa  

6. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

7. Soal Evaluasi 

8. Kunci Jawaban  

9. Pedoman Penilaian  
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PENGGALAN SILABUS SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SDN Bringin 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : IV / 2 

Ruang lingkup : Pengaruh Angin Terhadap Permukaan Bumi 

Alokasi waktu : 2 X 35 menit ( 1 X pertemuan ) 

STANDAR KOMPETENSI: 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungn fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

MEDIA PEMBELAJARAN PENILAIAN 

SUMBER 

BELAJAR ALAT 

PERAGA 
CETAK 

MEDIA 

GRAFIS 
PROSES HASIL 

10.1 Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

1. Menjelaskan 

proses terjadinya 

angin 

2. Menjelaskan 

manfaat angin 

bagi kehidupan 

1. Siswa mengamati 

gambar tentang 

proses terjadinya 

angin 

2. Siswa mengamati 

gambar tentang  

- 1. LKS 

2. Soal 

Evaluasi 

1. Gambar  

proses 

terjadinya 

angin 

2. Gambar 

pemanfaat

an angin 

bagi 

Penilaian 

Lembar 

Kerja 

siswa 

setiap 

kelompok 

Produk 

hasil 

karya tiap 

kelompok 

dan 

te

a. Rosytawati. 

2008. Sains 

Ilmu 

pengetahuan 

Alam untuk 

SD/Mi Kelas 

Lampiran 5 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

MEDIA PEMBELAJARAN PENILAIAN 

SUMBER 

BELAJAR ALAT 

PERAGA 
CETAK 

MEDIA 

GRAFIS 
PROSES HASIL 

dan gelombang 

laut). 

 

manusia 

3. Menyebutkan 

minimal dua 

pengaruh angin 

sebagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik  

4. Membuat bagan 

tentang jenis-

jenis angin 

menurut sifatnya 

pemanfaatan 

angin 

3. Siswa mengamati 

gambar  pengaruh 

angin terhadap 

bumi  

4. Siswa bekerja 

kelompok 

membuat bagan 

jenis angin 

menurut sifatnya 

manusia 

3. gambar  

pengaruh 

angin 

terhadap 

bumi  

4. Bagan 

jenis 

angin 

menurut 

sifatnya 

5. Papan 

buletin 

 

s tertulis 

evaluasi 

siklus I 

pada 

akhir 

pembel-

ajaran 

IV. Jakarta: 

Pusat 

perbukuan 

Depdiknass  

b. Wismono, 

Jaka dan 

Riyanto. 

2004. 

Gembira 

Belajar Sains 

4. Jakarta: 

Grasindo. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi : Pengaruh Angin Terhadap Permukaan Bumi 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan  : 16 April 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungn fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

II. Kompetensi Dasar 

10.2 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut). 

III. Indikator 

1. Menjelaskan proses terjadinya angin. 

2. Menjelaskan manfaat angin bagi kehidupan manusia. 

3. Menyebutkan minimal dua pengaruh angin sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik  

4. Membuat bagan tentang jenis-jenis angin menurut sifatnya.                                                                                      

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar tentang proses terjadinya angin siswa 

dapat menjelaskan proses terjadinya angin dengan benar. 

2. Diberikan gambar tentang pemanfaatan angin siswa dapat menjelaskan 

manfaat angin bagi kehidupan manusia dengan bahasa benar. 

3. Melalui pengamatan gambar tentang angin siswa dapat menyebutkan 

minimal dua pengaruh angin sebagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik dengan benar. 
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4. Melalui kerja kelompok siswa dapat membuat bagan tentang jenis-jenis 

angin menurut sifatnya dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran:  

a) Konsep ;  pengaruh angin terhadap permukaan bumi 

b)  Nilai ; percaya diri, rasa ingin tahu, kreatif, dan 

mandiri. 

c) Moral ; peduli lingkungan 

d) Tujuan ; dapat menjelaskan pengaruh angin terhadap 

permukaan bumi 

V. Materi Ajar 

1. Proses terjadinya angin 

2. Manfaat angin bagi kehhidupan manusia 

3. Pengaruh angin terhadap perubahan permukaan bumi 

4. Jenis angin menurut sifatnya 

(terlampir) 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

2. Metode : ceramah bervariasi (informatif), tanya jawab, diskusi 

kelompok. 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Pembela-

jaran 

Tahap PBI 

dengan Media 

Grafis 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Pra 

Kegiatan 

± 3 menit 

 1. Mengucapkan salam 

2. Berdoa 

3. Presensi kehadiran siswa 

4. Mempersiapkan media dan sumber belajar 

Kegiatan 

Awal 

± 7 menit 

Tahap 1. 

Mengorientasi

kan siswa pada 

1. Apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa, “anak-

anak pernahkah kalian merasa panas dan gerah?apa 

yang akan kalian lakukan jika merasa gerah?”. 
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masalah 

menggunakan 

media grafis 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-

pokok materi yang akan dipelajari: “hari ini kita akan 

mempelajari tentang angin dan pengaruhnya terhadap 

lingkungan serta manfaat dan kerugian yang 

ditimbulkan angin bagi manusia. 

3. Menyampaikan langkah pembelajaran model PBI 

dengan Media Grafis. 

4. Guru mengajukan permasalahan pada siswa 

menggunakan media grafis: “perhatikan gambar di 

depan kelas, bagaimanakah proses terjadinya angin? 

Apa saja pengaruh angin terhadap bumi kita?”. 

5. Guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam 

pembelajaran IPA dengan cara menyanyikan yel-yel 

kelas IV 

Kegiatan 

Inti 

±45 menit 

Tahap 2. 

Mengorganisa-

sikan siswa 

untuk belajar 

 

 

1. Siswa mengamati gambar tentang proses terjadinya 

angin. (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati gambar pemanfaatan angin bagi 

kehidupan manusia (eksplorasi) 

3. Siswa menjelaskan manfaat angin bagi kehidupan 

manusia sesuai gambar (eksplorasi) 

4. Siswa dibentuk menjadi 8 kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-5 siswa tiap kelompok. (elaborasi) 

5. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok 

sebagai permasalahan yang harus dipecahkan siswa 

secara berkelompok. (elaborasi) 

6. Guru menjelaskan tugas pemecahan masalah yang harus 

dikerjakan siswa secara berkelompok. (elaborasi) 

 Tahap 3. 

Membimbing 

penyelidikan 

7. Guru membimbing dan memfasilitasi siswa dalam 

menyelesaikan LKS berupa bagan. (elaborasi) 

8. Siswa mengisi LKS  dan diskusi oleh masing-masing 
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individual 

maupun 

kelompok 

kelompok. (elaborasi) 

 Tahap 4. 

Mengembang-

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

dengan Media 

Grafis 

9. Siswa membuat bagan tentang jenis angin menurut 

seifatnya sebagai hasil karya kelompok. (elaborasi) 

10. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

dan hasil karya kelompok di depan kelas secara 

bergiliran. (elaborasi) 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi atau 

mengomentari hasil diskusi dari kelompok yang sedang 

presentasi. (elaborasi) 

12. Siswa memajang hasil karya kelompok pada media 

papan buletin yang telah disediakan oleh guru. 

(elaborasi). 

13. Guru memberikan reward terhadap hasil kerja 

kelompok (konfirmasi) 

14. siswa bersama guru membuat penegasan dan 

kesimpulan hasil pemecaham masalah dalam LKS dan 

hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Akhir 

±15 menit 

 

 

 

Tahap 5. 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

1. Siswa dan guru membuat simpulan dan refleksi 

pembelajaran sesuai permasalahan awal. 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi secara individu 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya lebih 

giat lagi dalam belajar IPA 

4. Guru menutup pelajaran 

Total Waktu = 70 menit 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

a. Gambar proses terjadinya angin 

b. Gambar pemanfaatan angin bagi manusia 

c. Bagan jenis angin menurut sifatnya 

2. Sumber Belajar: 

a. BSNP. 2006.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas. 

b. Arends, Richard. 1997. Classroom Instructional and Management. 

New York: Mac Millan Publishing 

c. Sadiman, Arief. 2011. Media Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. 

d. Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional. 

e. Rosytawati. 2008. Sains Ilmu pengetahuan Alam untuk SD/Mi 

Kelas IV. Jakarta: Pusat perbukuan Depdiknass  

f. Wismono, Jaka dan Riyanto. 2004. Gembira Belajar Sains 4. 

Jakarta: Grasindo. 

IX. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  :  tanya jawab 

2. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa) 

3. Tes Akhir  :  Tes Tertulis (evaluasi) 

b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan  : Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis  : Tes evaluasi individu 

c. Bentuk Tes : Pilihan Ganda, dan Uraian 
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d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes  : Terlampir 

2. Kunci Jawaban  : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

 

Semarang,  16 April 

2013 

 Observer  Guru Kelas IV 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Kepala SDN Bringin 02 

 

Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 

200212 1 001 

Dyah Arum 

Purwaning Tyas 

NIM 1401409183 
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MATERI AJAR SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Ilmu Pngetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Materi : Pengaruh Angin terhadap Permukaan Bumi 

1. Proses Terjadinya Angin 

Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari suhu yang lebih 

dingin menuju suhu yang lebih panas. Tempat dengan suhu dingin 

mempunyai tekanan udara yang tinggi, karena suhu dingin menyebabkan 

udara merapat. Sedangkan tempat bersuhu panas mempunyai tekan udara 

yang rendah, hal ini disebabkan suhu panas menyebabkan udara memuai. 

Angin memiliki hubungan yang erat dengan sinar matahari karena 

daerah yang terkena banyak paparan sinar mentari akan memiliki suhu yang 

lebih tinggi serta tekanan udara yang lebih rendah dari daerah sekitarnya 

sehingga menyebabkan terjadinya aliran udara. Angin juga dapat disebabkan 

oleh pergerakan benda sehingga mendorong udara di sekitarnya untuk 

bergerak ke tempat lain. 

Angin buatan dapat dibuat dengan menggunakan berbagai alat mulai 

dari yang sederhana hingga yang rumit. Secara sederhana angin dapat kita 

ciptakan sendiri dengan menggunakan telapak tangan, kipas sate, koran, 

majalah, dan lain sebagainya dengan cara dikibaskan. Sedangkan secara rumit 

angin dapat kita buat dengan kipas angin listrik, pengering tangan, hair dryer, 

pompa ban, dan lain sebagainya. Secara alami kita bisa menggunakan mulut, 

hidung, lubang dubur, dan sebagainya untuk menciptakan angin. 

2. Manfaat Angin Bagi Kehidupan Manusia 

Dalam kehidupan sehari-hari, angin memiliki banyak manfaat bagi 

kehidupan manusia antara lain; 

a. Angin dimanfaatkan nelayan untuk berlayar menuju laut maupun pulang 

menuju daratan. Nelayan tradisional yang masih menggunakan perahu 

layar pada malam hari daat memanfaatkan angin yang berhembus dari 

darat ke laut (angin darat untuk pergi mencari ikan di laut. Sedangkan 
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pada siang harinya, nelayan memanfaatkan angin dari laut untuk pulang 

menuju daratan lagi setelah melaut semalaman. 

b. Hembusan angin juga dappa dimanfaatan manusia untuk membantu 

mengeringkan pakaian yang telah dicuci.  

c. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang dapat 

berguna untuk pembangkit listrik. 

d. Angin dapat membantu penyerbukan bagi tumbuhan sehingga dapat 

mempercepat erkembangbiakan tanaman. 

3. Pengaruh Angin Terhadap Perubahan Permukaan Bumi 

Selain ada manfaatnya, angin juga berpengaruh terhadap perubahan 

permukaan bumi. Hembusan angin yang kencang dan berlangsung terus 

menerus dapat menyebabkan pengikisan lapisan tanah paling atas (tanah 

subur). Sehingga dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Peristiwa 

pengikisan tanah oleh angin ini disebut korasi.  

Jika angin bertiup kencang apa yang akan terjadi? Angin kencang 

dengan kecepatan tinggi dapat menimbulkan kerusakan di permukaan 

bumi. Angin kencang sambil berputar disebut angin puting beliung. Angin 

ini dapat menyapu segala yang ada di permukaan bumi, rumah-rumah, 

kendaraan bahkan pohon-pohon juga dapat terangkat dan rusak. 

 

4. Jenis Angin Menurut Sifatnya 

Pada keadaan normal, angin menguntungkan manusia. Namun, angin 

juga bisa merugikan manusia. Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis 

angin menurut sifatnya. 
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a) Angin yang Menguntungkan Manusia 

1) Angin darat 

Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat menuju laut. 

Biasanya terjadi saat malam hari dari jam 20:00 sampai dengan jam 06:00. 

Angin darat bermanfaat bagi nelayan untuk berangkat mencari ikan di laut 

menggunakan perahu layar. 

2) Angin laut 

Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut menuju darat. 

Biasanya terjadi saat siang hari dari jam 09:00 pagi sampai dengan jam 

16:00 sore hari. angin laut dimanfaatkan nelayan untuk pulang dari 

menangkap ikan di laut menuju daratan. 

b) Angin yang Merugikan Manusia 

1) Angin Fohn (Angin Terjun/Angin Jatuh) 

Angin fohn adalah angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan 

temperatur dan kelengasan yang berbeda. Angin fohn terjadi karena ada 

gerakan massa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 

200 meter di satu sisi lalu akan turun ke sisi lain. 

Biasanya angin fohn bersifat panas dan merusak lingkungan yang 

diterjang angin ini. Terkadang sampai menimbulkan korban jiwa. 

Tanaman yang terkena angin ini bisa mati dan manusia yang terkena angin 

ini bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang 

penyakit. 

Ada berbagai jenis angin fohn yang terjadi di Indonesia. Angin 

fohn mempunyai banyak nama sesuai asal daerah terjadinya angin 

tersebut. Contohnya: 

 Angin Gending di Jawa Timur 

 Angin Bahorok di Sumatera Utara 

 Angin Brubu di Sulawesi Selatan 

 Angin Kumbang di Jawa Barat 

 Angin Wambrau di Papua 
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2) Angin Topan ( Puting Beliung) 

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 

mencapai 120 km/jam atau lebih. Biasanya angin topan terjadi di wilayah 

tropis di antara galis balik utara dan selatan. Angin topan disebabkan oleh 

perbedaan tekanan dalam sistem cuaca. Angin topan dapat menyebabkan 

pohon tumbang dan kerusakan pada rumah dan gedung. Kecepatan angin 

topan juga dapat menyebabkan terputusnya kabel-kabel listrik dan telepon. 
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MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

  

 
 

  

Gambar Proses 

Terjadinya Angin 

Gambar Angin Darat dan Angin 

Laut 

Gambar Angin Topan 
Gambar Permukaan Gurun 

yang Berubah Karena Angin 
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Perahu Layar 

memanfaatkan angin 

Kincir Angin 

Angin 

membantu 

mengeringkan pakaian 
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Bagan Jenis Angin 

 

 

 

 

Jenis-jenis 
Angin Menurut 

Sifatnya 

Angin Menguntungkan 

Angin 
Darat 

Angin Laut 

Angin 
Merugikan 

Angin 
Fohn 

angin 
Bahorok 

angin 
gending 

angin 
brubu 

Angin 
Topan  
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Papan Buletin 

(Papan Pajangan Karya) 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : IV / 2 

Tujuan: siswa dapat membuat bagan tentang jenis-jenis angin menurut 

sifatnya dengan benar. 

Alat dan Bahan: 

1. Pulpen atau spidol 

2. Penggaris 

3. Buku IPA 

Langkah –langkah Kegiatan: 

1. Tulislah nama kelompok dan anggota kelompok kalian pada tempat yang 

tersedia! 

2. Cek apakah alat dan bahan percobaan sudah ada di meja kalian! 

3. Isilah titik-titik pada bagan yang telah diberikan oleh gurumu dengan 

jawaban yang tepat! 

4. Diskusikan dengan anggota kelompokmu! 

5. Tanyakan pada guru apabila ada hal yang belum jelas! 
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Contoh

nya: 
Contoh

nya: 

 

 

 

 

Jenis angin menurut 

sifatnya 

Angin yang Menguntungkan: Angin yang Merugikan: 

...........................

...........................

........................... 

.............................

.............................

........................... 

Manfaat: 

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

.............................. 

Manfaat: 

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

........................... 

Angin Fohn 

(angin jatuh) 

..........................

..........................

....................... 

Contoh nama 

angin : 

1. angin gending 

(jawa timur) 

2........................

..........................

3........................

..........................

4........................

..........................

..........................

. 

Dampak 

buruk: 

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

......... 

Kelompok: 

 

 

 

Nama Anggota/no.urut: 

1............................  (..... )  

2............................ (..... )  

3............................  (..... )  

4............................ (..... )  

5............................  (..... )  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Sekolah :  SDN Bringin 02 Semarang 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :  IV/2 

Standar Kompetensi :  10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Alokasi Waktu :  10 menit 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk Soal No.Soal Tingkat 

Kognitif 

10.1 Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan 

gelombang laut)  

Pengaruh 

angin 

terhadap 

permukaan 

bumi 

1. Menjelaskan proses terjadiya angin Tes Tertulis Pilihan ganda 

Uraian  

A 1, A 2 

B 1 

C1, C4 

C2 

2. Menjelaskan manfaat angin bagi 

kehidupan manusia 

Pilihan ganda 

Uraian 

A 3 

B 2 

C1 

C3 

3. Menyebutkan minimal dua pengaruh 

angin sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik  

Pilihan ganda 

Uraian 

A 4 

B 3 

C1 

C2 

 

4. Membuat bagan tentang jenis-jenis 

angin menurut sifatnya 

1. Tes tertulis 

2. Penilaian 

Produk 

Pilihan ganda 

 

A 5 C2 

C6 

 

Jumlah Soal 8 



233 
 

 
  

LEMBAR EVALUASI SIKLUS I 

 

 

A. Pilihlah jawaban a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) yang 

menurutmu paling benar! 

1. Angin bisa bertiup dari tempat satu ke tempat lainnya. Penyebab 

bertiupnya angin adalah . . . . 

a. Akibat turunnya hujan c.  perbedaan luas daratan  

b. Perbedaan tinggi tempat d. Perbedaan tekanan udara 

2. Angin dapat terjadi apabila ada perbedaan tekanan dan perbedaan suhu 

suatu tempat. Analisislah pernyataan di bawah ini! 

(1) tempat bersuhu rendah memiliki tekanan udara rendah 

(2) tempat bersuhu rendah memiliki tekanan udara tinggi 

(3) tempat bersuhu tinggi memiliki tekanan udara rendah 

(4) tempat bersuhu tinggi memiliki tekanan udara tinggi 

Pernyataan di atas yang benar adalah nomor . . . 

a. (1) dan (2) c. (2) dan (3) 

b. (1) dan (3) d. (2) dan (4) 

3. Pada malam hari nelayan yang akan pergi melaut menuju lautan dapat 

memanfaatkan . . . 

a. Angin darat c. angin fohn 

b. Angin jatuh d. Angin topan 

4. Angin yang bertiup kencang akan mempengaruhi keadaan permukaan 

tanah. Peristiwa pengikisan tanah oleh angin disebut . . . 

a. Abrasi c. korasi 

b. Erosi d. korosi 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

 (1) angin darat (3) angin fohn  (5)  angin topan 

 (2) angin laut (4) angin tornado   

Kelompok nama angin yang merugikan manusia yang paling tepat... 

a.  (1) (2) (3)    c. (3) (4) (5)  

b. (2) (3) (4) (5)    d. (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

Nilai:  

 
NAMA  : 

NO. URUT : 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Jelaskan perbedaan proses terjadinya angin darat dan angin laut! 

2. Bacalah cerita di bawah dengan cermat! 

Sehabis mencuci pakaian, Intan akan menjemur baju dengan 3 cara  yang 

berbeda, yaitu : 

(1)  intan menjemur baju hanya di tempat yang terkena cahaya matahari 

saja 

(2)  intan menjemur baju dengan cara diangin-anginkan saja, tanpa 

ditaruh di bawah sinar matahari 

(3) intan menjemur baju dengan cara diangin-anginkan dan dijemur di 

bawah sinar matahari. 

Pertanyaan: 

a. Dengan cara yang mana baju  yang dijemur intan akan cepat kering? 

Mengapa? 

b. Dengan cara yang mana baju yang dijemur intan akan paling lama 

kering? Mengapa? 

c. Kemukakan pendapatmu tentang manfaat angin bagi kehidupan 

manusia! (3 saja) 

3. Jelaskan dampak yang ditimbulkan  pada lingkungan sekitar apabila 

angin bertiup sangat kencang! 
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KUNCI JAWABAN  DAN PEDOMAN PENILAIAN SIKLUS I 

A. Pilihan ganda 

No. 

soal Kunci jawaban 

Skor 

jawaban 

benar 

Skor 

jawaban 

salah 

1 D 1 0 

2 C 1 0 

3 A 1 0 

4 C 1 0 

5 C 1 0 

Skor makssimum 5  

 

 

B. Uraian 

No. 

Soal 

Kunci jawaban Skor 

Jawaban  

benar 

Skor 

Jawaban 

salah 

Skor 

maksimum 

1 a. angin darat 

    terjadi pada malam hari 

    berhembus dari darat ke 

laut 

b. angin laut 

    terjadi pada siang hari 

    berhembus dari laut ke 

darat 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

6 

2 a. cara 3 

  karena dijemur di bawah 

sinar matahari dan dibantu 

dengan hembusan angin 

b. cara 2 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

9 
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 karena pengeringannya 

hanya dibantu oleh angin saja 

c.  untuk membantu 

mengeringkan pakaian, 

menggerakkan kincir angin, 

membantu penyerbukan 

tanaman 

     

2 

 

3 

3 Angin yang berhembus 

kencang dapat menerbangkan 

lapisan tanah paling atas dan 

akan membuat tanah menjadi 

kurang subur. Sehingga dapat 

menyebabkan korasi. Rumah 

bisa roboh, pohon tumbang. 

5 0 5 

Jumlah skor maksimum 20 

 

Jumlah skor  maksimum A dan B = 5 + 20 = 25 

 

 

 

 KKM  ≥60 (KKM SDN BRINGIN 02) 

 

 

 

 

Nilai Siswa = 
                   

             
 x 100 
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PENILAIAN PRODUK (HASIL KARYA SISWA) 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Standar Kompetensi  : 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar  : 10.1 mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang 

laut) 

Kegiatan  :  Membuat Bagan tentang Jenis Angin yang 

Menguntungkan dan Merugikan Manusia 

 

Petunjuk! 

Isilah kolom Aspek Penilaian dengan Skala Penilaian 1, 2, atau 3 sesuai 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelompok! 

No. Kelompok 

Aspek Penilaian 

Persiapan 

alat dan 

bahan 

Ketepatam 

waktu 

pembuatan 

Kerapian 

dan 

kebersihan 

hasil karya 

Ketepatan 

Materi yang 

disajikan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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RUBRIK PENILAIAN HASIL KARYA SISWA 

Aspek Penilaian 
Skor 

30 20 10 

Persiapan alat dan 

bahan 

Bila siswa telah 

membawa seluruh 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan 

Bilas siswa hanya 

membawa 

beberapa 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan 

Bila siswa tidak 

membawa sama 

sekali alat dan 

bahan yang 

diperlukan 

Ketepatan waktu 

pembuatan 

Bila siswa dapat 

menyelesaikan 

hasil karya dalam 

waktu yang telah 

ditentukan 

Bila siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh/50% dari 

hasil karya yang 

ditentukan 

Bila siswa tidak 

dapat 

menyelesaikan 

hasil karya (< 

50%) 

Kerapian dan 

kebersihan hasil 

karya 

Bila hasil karya 

siswa rapi dan 

bersih 

Bila hasil karya 

siswa kurang rapi 

dan bersih 

Bila hasil karya 

siswa tidak rapi 

dan tidak bersih 

sama sekali 

Ketepatan Materi 

yang disajikan 

Bila hasil karya 

dibuat sesuai 

dengan konsep 

yang benar dan 

lengkap 

Bila hasil karya 

dibuat kurang 

sesuai konsep yang 

benar dan kurang 

lengkap 

Bila hasil karya 

dibuat tidak 

sesuai (salah) 

dengan konsep 

dan tidak 

lengkap 

 

Skor Maksimal = Skor maksimal tiap aspek   Aspek Penilaian 

    = 30   4 

    = 120 

 

 

KKM  ≥60 (KKM SDN BRINGIN 02)  

Nilai Produk = 
                   

             
 x 100 
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PENGGALAN SILABUS SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Bringin 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : IV / 2 

Ruang lingkup : Pengaruh Hujan Terhadap Permukaan Bumi 

Alokasi waktu : 2 X 35 menit ( 1 X pertemuan ) 

STANDAR KOMPETENSI: 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungn fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

MEDIA PEMBELAJARAN PENILAIAN 
SUMBER 

BELAJAR ALAT 

PERAGA 
CETAK 

MEDIA 

GRAFIS 
PROSES HASIL 

10.3 Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

1. Mengurutkan 

proses terjadinya 

hujan. 

2. Menjelaskan 

manfaat yang 

ditimbulkan hujan. 

3. Menganalisis 

1. Siswa 

mengamati 

bagan proses 

terjadinya hujan 

2. Siswa mengamati 

gambar tentang  

manfaat hujan 

Alat 

percobaan 

berupa; 

Bo

tol mineral 

bekas, 

gelas 

1. LKS 

2. Soal 

Evaluasi 

1. Bagan 

proses 

hujan 

2. Gambar 

manfaat 

hujan 

bagi 

Penilaian 

lembar 

kerja 

siswa 

setiap 

kelompok  

Penilaian 

produk 

hasil 

karya 

kelompok 

berupa 

poster 

a. Rosytawati. 

2008. Sains 

Ilmu 

pengetahuan 

Alam untuk 

SD/Mi Kelas 

IV. Jakarta: 

Lampiran 6 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

MEDIA PEMBELAJARAN PENILAIAN 
SUMBER 

BELAJAR ALAT 

PERAGA 
CETAK 

MEDIA 

GRAFIS 
PROSES HASIL 

laut). 
 

kerugian yang 

ditimbulkan oleh 

hujan. 

4. Membuktikan 

pengaruh hujan 

terhadap 

permukaan tanah 

miring. 

5. Membuat poster 

tentang cara 

mencegah erosi 

akibat hujan. 

 

3. Siswa mengamati 

gambar kerugian 

akibat hujan  

4. Siswa melakukan 

percobaan secara 

berkelompok 

tentang pengaruh 

hujan terhadap 

permukaan tanah 

miring 

5. Siswa membuat 

poster tentang 

cara mencegah 

erosi akibat hujan 

mineral 

bekas, 

tanah 

gundul, 

tanah 

berumput, 

gelas, dan 

air 

secukup-

nya 

manusia 

3. Gambar 

kerugian 

akibat 

hujan 

4. Poster 

mence-

gah erosi 

5. Papan 

buletin 

 

dan tes 

tertulis 

evaluasi 

siklus II 

pada 

akhir 

pembel-

ajaran 

Pusat 

perbukuan 

Depdiknass  

b. Wismono, 

Jaka dan 

Riyanto. 

2004. 

Gembira 

Belajar Sains 

4. Jakarta: 

Grasindo. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi : Pengaruh Hujan Terhadap Permukaan Bumi 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan  : 23 April 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungn fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

II. Kompetensi Dasar 

10.4 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut). 

III. Indikator 

1. Mengurutkan proses terjadinya hujan. 

2. Menjelaskan manfaat yang ditimbulkan hujan. 

3. Menganalisis kerugian yang ditimbulkan oleh hujan. 

4. Membuktikan pengaruh hujan terhadap permukaan tanah miring. 

5. Membuat poster tentang cara mencegah erosi akibat hujan. 

                                                                                         

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan bagan proses terjadinya hujan siswa dapat 

mengurutkan proses terjadinya angin dengan benar. 

2. Diberikan gambar manfaat hujan,  siswa dapat menjelaskan manfaat 

yang ditimbulkan hujan dengan benar. 

3. Diberikan gambar kerugian hujan, siswa dapat menganalisis kerugian 

yang ditimbulkan oleh hujan dengan benar. 
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4. Dengan melakukan  percobaan secara berkelompok siswa dapat 

membuktikan pengaruh hujan terhadap permukaan tanah miring dengan 

benar. 

5. Melalui kerja kelompok siswa dapat membuat poster tentang  cara 

mencegah erosi akibat hujan dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran:  

a. Konsep ; pengaruh hujan terhadap permukaan bumi 

b. Nilai ; percaya diri, rasa ingin tahu, kreatif, dan mandiri. 

c. Moral ; peduli lingkungan 

d. Tujuan ; dapat menjelaskan pengaruh angin terhadap 

permukaan bumi 

 

V. Materi Ajar 

1. Proses terjadinya hujan 

2. Manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh hujan 

3. Pengaruh hujan terhadap tanah miring 

(terlampir) 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

2. Metode : ceramah bervariasi (informatif), tanya jawab, praktik dan 

diskusi kelompok. 
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VII. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Pembela-

jaran 

Tahap PBI 

dengan Media 

Grafis 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Pra 

Kegiatan 

± 3 menit 

 

 1. Mengucapkan salam 

2. Berdoa 

3. Presensi kehadiran siswa 

4. Mempersiapkan media dan sumber belajar 

Kegiatan 

Awal 

± 7 menit 

Tahap 1. 

Mengorientasi

kan siswa pada 

masalah 

menggunakan 

media grafis 

1. Apersepsi disertai gambar melalui tanya jawab dengan 

siswa, “anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang 

angin. Nah sekarang kira-kira apa yang terjadi jika 

tiba-tiba angin bertiup kencang, langit menjadi gelap 

dan mendung, kadang disertai dengan kilat 

menyambar? Peristiwa alam apa yang akan terjadi?”.                        

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-

pokok materi yang akan dipelajari: “hari ini kita akan 

mempelajari tentang hujan dan pengaruhnya terhadap 

lingkungan serta manfaat dan kerugian yang 

ditimbulkan hujan bagi manusia. 

3. Menyampaikan langkah pembelajaran model PBI 

dengan Media Grafis. 

4. Guru mengajukan permasalahan pada siswa 

menggunakan media grafis  berupa gambar: 

“perhatikan gambar di depan kelas, bagaimanakah 

pengaruh hujan terhadap permukaan tanah yang 

miring?”. 

5. Guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam 

pembelajaran IPA dengan cara menyanyikan tik-tik 

bunyi hujan 
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Kegiatan 

Inti 

±45 menit 

Tahap 2. 

Mengorganisa-

sikan siswa 

untuk belajar 

 

 

1. Siswa mengamati gambar tentang proses terjadinya 

hujan. (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati gambar manfaat dan kerugian yang 

ditimbulkan hujan (eksplorasi) 

3. Siswa menganalisis manfaat dan kerugian yang 

ditmbulkan oleh hujan (eksplorasi) 

4. Siswa dibentuk menjadi 8 kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-5 siswa tiap kelompok. (elaborasi) 

5. Guru membagikan LKS serta peralatan untuk 

melakukan percobaan kepada setiap kelompok sebagai 

permasalahan yang harus dipecahkan siswa secara 

berkelompok. (elaborasi) 

6. Guru menjelaskan tugas pemecahan masalah yang harus 

dikerjakan siswa secara berkelompok. (elaborasi) 

 Tahap 3. 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

 

 

 

7. Guru membimbing dan memfasilitasi siswa dalam 

melakukan penyelidikan yaitu melakukan percobaan 

“pengaruh hujan terhadap permukaan tanah miring” dan 

mengisi LKS. (elaborasi) 

8. Siswa melakukan percobaan tentang pengaruh hujan 

terhadap permukaan tanah miring. (elaborasi) 

9. Siswa mengisi LKS  sesuai hasil percobaan dan diskusi 

yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. 

(elaborasi) 

 Tahap 4. 

Mengembang-

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

dengan Media 

Grafis 

10. Guru membimbing kelompok dalam menyusun laporan 

hasil diskusi (LKS) dan merencanakan karya yang akan 

dibuat sesuai hasil penyelidikan. (elaborasi) 

11. Siswa membuat poster tentang cara mencegah erosi 

sebagai hasil karya kelompok. (elaborasi) 

12. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

dan hasil karya kellompok di depan kelas secara 
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bergiliran. (elaborasi) 

13. Siswa dari kelompok lain menanggapi atau 

mengomentari hasil diskusi dari kelompok yang sedang 

presentasi. (elaborasi) 

14. Siswa memajang hasil karya kelompok pada media 

papan buletin yang telah disediakan oleh guru. 

(elaborasi). 

15. Guru memberikan reward terhadap hasil kerja 

kelompok (konfirmasi) 

16. siswa bersama guru membuat penegasan dan 

kesimpulan hasil pemecahan masalah dalam LKS dan 

hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Akhir 

±15 menit 

Tahap 5. 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

 

1. Siswa dan guru membuat simpulan dan refleksi 

pembelajaran sesuai permasalahan awal. 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi secara individu 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya lebih 

giat lagi dalam belajar IPA 

4. Guru menutup pelajaran 

 70 menit Total Waktu 

 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

a. Bagan siklus hujan 

b. Gambar manfaat hujan 

c. Gambar kerugian akibat hujan 

d. Poster pencegahan erosi 

e. Papan buletin 
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2. Alat dan Bahan: 

a. Alat tulis 

b. 2 botol air mineral bekas 

c. 2 gelas air mineral bekas 

d.  air 

e.  Tanah gundul 

f. Tanah berumput 

3. Sumber Belajar: 

a. BSNP. 2006.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas. 

b. Arends, Richard. 1997. Classroom Instructional and Management. 

New York: Mac Millan Publishing 

c. Sadiman, Arief. 2011. Media Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. 

d. Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional. 

e. Rosytawati. 2008. Sains Ilmu pengetahuan Alam untuk SD/Mi Kelas 

IV. Jakarta: Pusat perbukuan Depdiknass  

f. Wismono, Jaka dan Riyanto. 2004. Gembira Belajar Sains 4. 

Jakarta: Grasindo. 

 

IX. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  :  tanya jawab 

2. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa) 

3. Tes Akhir  :  Tes Tertulis (evaluasi) 

b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan  : Apersepsi dan Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis  : tes evaluasi individu 

c. Bentuk Tes : Pilihan Ganda, dan Uraian 

d. Alat Tes 
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1. Soal-soal Tes  : Terlampir 

2. Kunci Jawaban  : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian: Terlampir 

Semarang, 23 April 2013 

 Observer  Guru Kelas IV 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Mengetahui, 

 

Kepala SDN Bringin 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyah Arum  Purwaning Tyas 

NIM 1401409183 
Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 200212 1 001 
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MATERI AJAR SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pngetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Materi  : Pengaruh Hujan terhadap Permukaan Bumi 

1. Proses Terjadinya Hujan 

Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer yang kemudian 

menjadi butiran air yang cukup berat dan akhirnya jatuh ke atas permukaan 

bumi. Dalam prosesnya hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal 

agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es yang dekat diats permukaan 

bumi. 

Hujan terjadi akibat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan 

lautan. Konveksi merupakan sebuah proses pemindahan panas oleh gerak 

massa suatu fluida dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Air yang terdiri 

dari air laut, air sungai, air limbah dan sebagainya pada umumnya akan 

mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat dari panas sinar matahari. 

Uap air yang melayang ke udara akhirnya akan terus bergerak menuju langit 

yang tinggi, dan akhirnya menjadi kumpulan uap air yang sangat besar. 

Uap air yang telah berkumpul di langit yang tinggi kemudian akan 

mengalami proses pemadatan atau secara ilmiah disebut juga dengan 

kondensasi, sehingga akan membentuk awan. Akibat terbawa angin yang 

bergerak, awan-awan tersebut saling bertemu dan membesar dan kemudian 

menuju ke atmosfir bumi yang suhunya lebih rendah atau dingin dan akhirnya 

membentuk butiran es dan air, kemudian akan turun menjadi air hujan. 

2. Manfaat dan Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Hujan 

Hujan bermanfaat bagi kehidupan manusia jika hujan turun dengan curah 

sedang dan intensitas yang jarang. Hujan dapat dimanfaatkan manusia 

sebagai sumber air minum, selain itu bagi petani yang memiliki sawah tadah 

hujan, hujan bermanfaat sebagai irigasi untuk menyirami tanaman mereka 

namun, jika hujan turun dengan curah yang lebat atau sangat lebat dan 

intensitasnya sering, maka hujan dapat menyebabkan musibah bagi 

kehidupan manusia. Seperti terjadinya banjir, tanah longsor, dan erosi. 
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3. Pengaruh Hujan Terhadap Tanah Miring 

Hujan yang turun ke tanah biasanya akan langsung meresap lagi ke dalam 

anah. Akan tetapi, jika hujan jatuh pada tanah miring, tentu saja dapat 

menyebabkan dampak yang berbeda dibandingkan tanah yang datar / landai. 

Hujan yang turun pada permukaan tanah yang miring dapat menyebabkan 

pengikisan pada lapisan tanah paling atas. Pengikisan tanah oleh air ini biasa 

disebut dengan istilah erosi. Erosi pada tanah miring disebabkan karena tidak 

adanya tanaman yang menahan tanah tersebut. Sehingga lapisan tanah yang 

subur akan tergerus oleh air hujan yang mengalir. Oleh karena itu, kita harus 

mencegah erosi terutama pada tanah miring dengan cara penanaman hutan 

kembali atau reboisasi. 
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MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS II 

1. Slide Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Yel-yel Kelas IV
Kelasku.. Kelasku... Kelas empat..

Kelas empat kelas terhebat..

Gurunya aling mantap....

Muridnya pasti hebat..

Kelas empat pasti juwara...

Ayo kawanku,,, ayo kita belajar..

Belajar.. Belajar IPA.. Tetoot.. tetoot

Dari musim duren hingga musim rambutan..

Semangat ayo di jawaab.. Tetoot..tetott

 

kemarin kalian sudah 
belajar tentang 
pengaruh angin 
terhadap lingkungan 
kan....
Sekarang kita bermain 
tebakan yuuk...

 

Peristiwa apa yang akan terjadi 
jika:
Langit dan awan 
menjadi berwarna gelap

Angin bertiup kencang

Kadang disertai petir 
menyambar

 

Jawabannya adalah.......
HUJAN

 

Permasalahan

Apa yang akan terjadi jika 
hujan mengguyur 
permukaan tanah miring dan 
gundul....???????

Siapa yang tahu...??
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2. Bagan, gambar, dan poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan Proses Terjadinya Hujan 

  

 

 

 

 

Gambar Manfaat Hujan 

Gambar Manfaat Hujan 

 

Air minum Irigasi 

Menyiram tanaman 
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Gambar kerugian hujan (banjir) 

 

Gambar kerugian hujan (erosi) 

 

Poster mencegah erosi 

 

Contoh poster 
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3. Papan Buletin (Papan Pajangan) 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : IV / 2 

Tujuan: membuktikan pengaruh hujan terhadap permukaan tanah miring. 

Alat dan Bahan: 

1. Dua botol air mineral bekas 

2. 1 plastik tanah gundul 

3. 1 plastik tanah berumput 

4. Dua gelas air mineral bekas 

5. Air 

6. Dua gelas 

Langkah –langkah Kegiatan: 

1. Tulislah nama kelompok dan anggota kelompok kalian pada tempat yang 

tersedia! 

2. Cek apakah alat dan bahan percobaan sudah ada di meja kalian! 

3. Masukkan tanah gundul pada 

botol A (lihat gambar) 

 
4. Masukkan tanah berumput pada 

botol B (lihat gambar) 

 
5. Letakkan gelas air mineral 

bekas seperti gambar 

 
6. Siramlah masing-masing tanah dengan air secara bersamaan! 

7. Catatlah hasil percobaanmu di lembar yang disediakan guru! 

8. Kemudian buatlah karya berupa poster tentang cara mencegah erosi  pada 

tanah miring! 

9. Tanyakan pada guru apabila ada hal yang tidak kamu mengerti! 

 

SELAMAT BEKERJA 

!!! 
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setelah kalian melakukan percobaan, tulislah hasil 

percobaan kalian pada kolom di bawah ini! 

 

 

 

 

 

1. Di tanah manakah air mengalir paling deras? 

2. Di tanah manakah warna air paling keruh? 

3. Di tanah manakah air tampungan paling banyak? 

4. Di tanah manakah  terdapat endapan lumpur paling banyak? 

5. Disebut apakah peristiwa pengikisan tanah oleh air? 

6. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari percobaan tadi? 

JAWABAN: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Hal yang Diamati botol A (tanah gundul) 
botol B 

(tanah berumput) 

Kecepatan aliran air   

Warna air tampungan   

Jumlah air tampungan   

Endapan lumpur   

Kelompok: 

 

 

 

Anggota: 

1............................ (..... )  

2............................ (..... )  

3............................ (..... )  

4............................ (..... )  

5............................ (..... )  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Sekolah :  SDN Bringin 02 Semarang 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :  IV/2 

Standar Kompetensi :  10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Alokasi Waktu :  10 menit 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk Soal No.Soal Tingkat 

Kognitif 

10.1 Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan 

gelombang laut)                                          

Pengaruh 

hujan 

terhadap 

permukaan 

bumi 

1. Mengurutkan proses terjadinya hujan Tes Tertulis Pilihan ganda A 1 C3 

2. Menjelaskan manfaat hujan Pilihan ganda A 2 C2 

3. Menganalisis kerugian yang 

ditimbulkan oleh hujan 

Pilihan ganda 

Uraian 

A3 

B 1 

C1 

C4 

4. Membuktikan pengaruh hujan 

terhadap permukaan tanah miring  

Pilihan ganda 

Uraian 

A4 

B 2 

C1 

C5 

5. Membuat poster tentang cara 

mencegah erosi akibat hujan 

1. Tes tertulis 

2. Penilaian 

Produk 

Pilihan ganda 

 

A 5 C2 

C6 

 

Jumlah Soal 7 
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LEMBAR EVALUASI SIKLUS II 

 

 

A. Pilihlah jawaban a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) 

yang menurutmu paling benar! 

1. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) air hujan meresap ke dalam tanah (infiltrasi) 

(2) pendinginan uap air menjadi awan (kondensasi) 

(3) terjadi hujan (presipitasi) 

(4) penguapan air dari seluruh permukaan bumi (evaporasi) 

Urutan proses terjadinya hujan yang benar adalah . . . 

a. (1), (2), (3), (4) c. (4), (2), (1), (3) 

b. (2), (3), (1), (4) d. (4), (2), (3), (1) 

2. Berikut ini adalah manfaat yang dapat kita peroleh dari hujan, kecuali. . . 

a. Sumber air minum c. erosi 

b. Irigasi  d. Menyirami tanaman 

3. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh hujan yaitu . . . 

a. Abrasi c. korasi 

b. Banjir d. korosi 

4. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh air disebut . . . 

a. Abrasi c. korasi 

 b. Banjir  d. erosi 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

 (1) membuat terasering (3) membuang sampah sembarangan 

 (2) reboisasi (4) melakukan tebang pilih 

Cara mencegah erosi yang paling tepat ditunjukkan nomor... 

a.  (1) (2) (3)    c. (1) (2) (4)  

b. (2) (3) (4)    d. (1) (2) (3) (4) 

 

Nilai:  

 

NAMA  : 

NO. URUT : 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi pada umumnya  akan meresap ke 

dalam tanah dan disimpan tumbuhan sebagai cadangan air. Coba kamu 

perhatikan, lingkungan di sekitarmu banyak permukaan tanah yang 

dibangun menjadi perumahan, ada juga yang dipasangi paving maupun 

aspal. 

Pertanyaan: 

a. Apakah air hujan yang jatuh  ke permukan tanah berpaving maupun 

beraspal dapat meresap ke tanah? 

b. Apabila disekitar tanah berpaving dan beraspal tersebut tidak ada 

saluran airnya, apa yang akan terjadi? 

c. Bagaimana cara menangani masalah di atas? 

2. Bandingkan keempat gambar lereng di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

a. Apabila terjadi hujan pada lereng-lereng tersebut, lereng manakah 

yang paling mudah mengalami pengikisan tanah ? Mengapa? 

b. Lereng manakah yang paling tidak mudah mengalami pengikisan 

tanah? Mengapa? Jelaskan alasanmu! 

  

       

 

 (1)   (2)             (3)           
(4) 

 

Gambar ilustrasi permukaan tanah miring 
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KUNCI JAWABAN  DAN PEDOMAN PENILAIAN  SIKLUS II 

1. Lembar Kerja Siswa 

No. 

soal 
Kunci jawaban Skor jawaban benar Skor jawaban salah 

1 Botol A 1 0 

2 Botol A 1 0 

3 Botol A 1 0 

4 Erosi 1 0 

5 Hujan dapat 

menyebabkan erosi 

1 0 

Skor maksimum 5  

 

 

2. Soal Evaluasi 

A. Pilihan ganda 

No. 

soal 
Kunci jawaban Skor jawaban benar Skor jawaban salah 

1 D 1 0 

2 C 1 0 

3 B 1 0 

4 D 1 0 

5 C 1 0 

Skor maksimum 5  

 

B. Uraian 

No. 

Soal 

Kunci jawaban Skor 

Jawaban  

Benar 

Skor 

Jawaban 

salah 

Skor 

maksimum 

1 a. tidak 

b. air hujan tidak dapat 

meresap ke tanah dan mungkin 

akan terjadi banjir 

c. membuat saluran air, 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

5 

Nilai = 
                   

             
 x 100 
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menanam pohon disekitar 

lingkungan tersebut 

2 

2 a. lereng 1, 

karena lereng tersebut tidak 

dibuat terasering dan tidak ada 

pohon sama sekali 

b. lereng  4 

 karena lereng tersebut dibuat 

terasering dan ada pohon. 

2 

3 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

Jumlah skor maksimum 15 

 

Jumlah skor  maksimum A dan B = 5 + 15 = 20 

 KKM  ≥60 (KKM SDN BRINGIN 02) 

  

Nilai Siswa = 
                   

             
 x 

100 
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PENILAIAN PRODUK (HASIL KARYA SISWA) 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Standar Kompetensi  : 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar  : 10.1 mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang 

laut) 

Kegiatan  :  Membuat Kalimat Poster  tentang Cara 

Mencegah Erosi Akibat Hujan 

 

Petunjuk! 

Isilah kolom Aspek Penilaian dengan Skala Penilaian 1, 2, atau 3 sesuai 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelompok! 

No. Kelompok 

Aspek Penilaian 

Persiapan 

alat dan 

bahan 

Ketepatam 

waktu 

pembuatan 

Kerapian 

dan 

kebersihan 

hasil karya 

Ketepatan 

Materi yang 

disajikan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 



262 
 

 
  

RUBRIK PENILAIAN HASIL KARYA SISWA 

Aspek Penilaian 
Skor 

30 20 10 

Persiapan alat dan 

bahan 

Bila siswa telah 

membawa seluruh 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan 

Bilas siswa hanya 

membawa 

beberapa 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan 

Bila siswa tidak 

membawa sama 

sekali alat dan 

bahan yang 

diperlukan 

Ketepatan waktu 

pembuatan 

Bila siswa dapat 

menyelesaikan 

hasil karya dalam 

waktu yang telah 

ditentukan 

Bila siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh/50% dari 

hasil karya yang 

ditentukan 

Bila siswa tidak 

dapat 

menyelesaikan 

hasil karya (< 

50%) 

Kerapian dan 

kebersihan hasil 

karya 

Bila hasil karya 

siswa rapi dan 

bersih 

Bila hasil karya 

siswa kurang rapi 

dan bersih 

Bila hasil karya 

siswa tidak rapi 

dan tidak bersih 

sama sekali 

Ketepatan Materi 

yang disajikan 

Bila hasil karya 

dibuat sesuai 

dengan konsep 

yang benar dan 

lengkap 

Bila hasil karya 

dibuat kurang 

sesuai konsep yang 

benar dan kurang 

lengkap 

Bila hasil karya 

dibuat tidak 

sesuai (salah) 

dengan konsep 

dan tidak 

lengkap 

 

Skor Maksimal = Skor maksimal tiap aspek   Aspek Penilaian 

    = 30   4 

    = 12 

 

 

KKM  ≥60 (KKM SDN BRINGIN 02)

Nilai Produk = 
                   

             
 x 100 
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PENGGALAN SILABUS SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SDN Bringin 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : IV / 2 

Ruang lingkup : Pengaruh Gelombang Laut Terhadap Permukaan Bumi 

Alokasi waktu : 2 X 35 menit ( 1 X pertemuan ) 

STANDAR KOMPETENSI: 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungn fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

MEDIA PEMBELAJARAN PENILAIAN 

SUMBER 

BELAJAR ALAT 

PERAGA 
CETAK 

MEDIA 

GRAFIS 
PROSES HASIL 

10.5 Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

laut). 

1. Menjelaskan 

proses terjadinya 

gelombang laut. 

2. Menjelaskan 

manfaat 

gelombang laut 

bagi manusia. 

3. Menganalisis 

1. Siswa mengamati 

gambar proses 

terjadinya 

gelombang laut 

2. Siswa mengamati 

gambar tentang  

manfaat 

gelombang laut 

Al

at 

percobaan 

berupa; 

Ba

ki plastik, 

gelas, 

penggaris, 

1. LKS 

2. Soal 

Evalua

si 

1. Gambar 

proses 

terjadinya 

gelombang 

laut 

2. Gambar 

manfaat 

gelombang 

Pe

nilaian 

lembar 

kerja 

siswa 

setiap 

kelompok 

berupa 

Pe

nilaian 

produk 

hasil 

karya tiap 

kelompok 

berupa 

komik 

a. Rosytawati. 

2008. Sains 

Ilmu 

pengetahuan 

Alam untuk 

SD/Mi Kelas 

IV. Jakarta: 

Pusat 

Lampiran 7 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

MEDIA PEMBELAJARAN PENILAIAN 

SUMBER 

BELAJAR ALAT 

PERAGA 
CETAK 

MEDIA 

GRAFIS 
PROSES HASIL 

 kerugian yang 

ditimbulkan 

gelombang laut. 

4. Membuktikan 

pengaruh 

gelombang laut 

terhadap pantai. 

5. Membuat komik 

tentang pengaruh 

gelombang laut 

terhadap pantai. 

 

bagi manusia 

3. Siswa mengamati 

gambar kerugian 

akibat gelombang 

laut 

4. Siswa melakukan 

percobaan secara 

berkelompok 

tentang pengaruh 

gelombang laut 

terhadap pantai 

5. Siswa membuat 

komik tentang 

cara pengaruh 

gelombang laut 

terhadap pantai. 

pasir, dan 

air 

secukup-

nya 

laut bagi 

manusia 

3. Gambar 

kerugian 

akibat 

gelombang 

laut 

4. Komik 

tentang 

pengaruh 

gelombang 

laut 

terhadap 

pantai 

5. Papan 

buletin 

 

komik dan tes 

tertulis 

evaluasi 

siklus III 

pada 

akhir 

pembel-

ajaran 

perbukuan 

Depdiknass  

b. Wismono, 

Jaka dan 

Riyanto. 

2004. 

Gembira 

Belajar Sains 

4. Jakarta: 

Grasindo. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi : Pengaruh Gelombang Laut Terhadap 

Permukaan Bumi 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan  : 30 April 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungn fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

II. Kompetensi Dasar 

10.6 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut). 

III. Indikator 

1. Menjelaskan proses terjadinya gelombang laut. 

2. Menjelaskan manfaat gelombang laut bagi manusia. 

3. Menganalisis kerugian yang ditimbulkan oleh gelombang laut. 

4. Membuktikan pengaruh gelombang laut terhadap pantai. 

5. Membuat komik tentang pengaruh gelombang laut terhadap pantai. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar tentang proses terjadinya gelombang laut 

siswa dapat menjelaskan proses terjadinya gelombang laut dengan 

benar. 

2. Melalui pengamatan gambar tentang manfaat gelombang laut siswa 

dapat menjelaskan manfaat gelombang laut bagi manusia dengan benar. 
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3.  Melalui pengamatan gambar tentang kerugian akibat gelombang laut 

siswa dapat menganalisis kerugian yang ditimbulkan oleh gelombang 

laut dengan benar. 

4. Dengan melakukan  percobaan tentang pengaruh gelombang laut 

terhadap pantai secara berkelompok siswa dapat membuktikan 

pengaruh gelombang laut terhadap pantai dengan benar. 

5. Diberikan komik buta secara berkelompok siswa dapat membuat komik 

tentang pengaruh gelombang laut terhadap pantai dengan benar. 

 

 Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran:  

a. Konsep ; pengaruh gelombang laut terhadap permukaan 

bumi 

b. Nilai ;percaya diri, rasa ingin tahu, kreatif, dan mandiri. 

c. Moral ; peduli lingkungan 

d. Tujuan ; dapat menjelaskan pengaruh gelombang laut 

terhadap permukaan bumi 

V. Materi Ajar 

1. Proses terjadinya gelombang laut 

2. Manfaat dan kerugian gelombang laut 

3. Pengaruh gelombang laut terhadap pantai 

(terlampir) 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Problem Based Instruction dengan Media Grafis 

2. Metode : ceramah bervariasi (informatif), tanya jawab, demonstrasi, 

praktik dan diskusi kelompok. 
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VII. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Pembela-

jaran 

Tahap PBI 

dengan Media 

Grafis 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Pra 

Kegiatan 

± 3 menit 

 1. Mengucapkan salam 

2. Berdoa 

3. Presensi kehadiran siswa 

4. Mempersiapkan media dan sumber belajar 

Kegiatan 

Awal 

± 7 menit 

Tahap 1. 

Mengorientasi

kan siswa pada 

masalah 

menggunakan 

media grafis 

1. Apersepsi dengan gambar melalui tanya jawab dengan 

siswa, “anak-anak pernahkah kalian berwisata ke 

pantai? Kejadian apa saja yang terjadi di pantai?”. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-

pokok materi yang akan dipelajari: “hari ini kita akan 

mempelajari tentang gelombang laut dan pengaruhnya 

terhadap lingkungan serta manfaat dan kerugian yang 

ditimbulkan gelombang laut bagi manusia. 

3. Menyampaikan langkah pembelajaran model PBI 

dengan Media Grafis. 

4. Guru mengajukan permasalahan pada siswa 

menggunakan media grafis: “perhatikan gambar yang 

ditayangkan guru, mengapa ombak bisa terbentuk.. Apa 

yang akan terjadi jika  ombak  terus menerus menerpa 

pantai? Apakah nanti pantainya akan habis...”. 

5. Guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam 

pembelajaran IPA dengan cara menyanyikan yel-yel 

kelas IV 

Kegiatan 

Inti 

±40 menit 

Tahap 2. 

Mengorganisa-

sikan siswa 

untuk belajar 

1. Siswa mengamati gambar tentang proses terjadinya 

gelombang laut. (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati gambar tentang manfaat dan kerugian 

yang ditimbulkan gelombang laut bagi manusia 
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(eksplorasi) 

3. Siswa dibentuk menjadi 8 kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-5 siswa tiap kelompok. (elaborasi) 

4. Guru membagikan LKS serta peralatan untuk 

melakukan percobaan kepada setiap kelompok sebagai 

permasalahan yang harus dipecahkan siswa secara 

berkelompok. (elaborasi) 

5. Guru menjelaskan tugas pemecahan masalah yang harus 

dikerjakan siswa secara berkelompok. (elaborasi) 

 Tahap 3. 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

6. Guru membimbing dan memfasilitasi siswa dalam 

melakukan penyelidikan yaitu melakukan percobaan 

“pengaruh gelombang laut terhadap pantai” dan mengisi 

LKS. (elaborasi) 

7. Siswa melakukan percobaan tentang pengaruh 

gelombang laut terhadap pantai. (elaborasi) 

8. Siswa mengisi LKS  sesuai hasil percobaan dan diskusi 

yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. 

(elaborasi) 

 Tahap 4. 

Mengembang-

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

dengan Media 

Grafis 

9. Guru membimbing kelompok dalam menyusun laporan 

hsail diskusi (LKS) dan merencanakan karya yang akan 

dibuat sesuai hasil penyelidikan. (elaborasi) 

10. Guru memberikan komik buta (hanya gambar) pada tiap 

kelompok untuk dilanjutkan ceritanya tentang pengaruh 

gelombang laut (elaborasi) 

11. Siswa mengisi bagian komik buta yang masih kosong 

sebagai hasil karya kelompok. (elaborasi) 

12. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

dan hasil karya kellompok di depan kelas secara 

bergiliran. (elaborasi) 

13. Siswa dari kelompok lain menanggapi atau 
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mengomentari hasil diskusi dari kelompok yang sedang 

presentasi. (elaborasi) 

14. Siswa memajang hasil karya kelompok pada media 

papan buletin yang telah disediakan oleh guru. 

(elaborasi). 

15. Guru memberikan reward terhadap hasil kerja 

kelompok (konfirmasi) 

16. siswa bersama guru membuat penegasan dan 

kasimpulan hasil pemecaham masalah dalam LKS dan 

hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Akhir 

±20 menit 

Tahap 5. 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

 

1. Siswa dan guru membuat simpulan dan refleksi 

pembelajaran sesuai permasalahan awal. 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi secara individu 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya lebih 

giat lagi dalam belajar IPA 

4. Guru menutup pelajaran 

Total Waktu = 70 menit 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

a. Gambar proses terjadinya gelombang laut 

b. Gambar manfaat dan kerugian akibat gelombang laut 

c. Komik tentang pengaruh gelombang laut 

d. Papan buletin 
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2. Alat dan Bahan: 

a. baki plastik 

b.  pasir 

c. Gelas 

d. Air 

e. Busur mika 

f. Batu 

3. Sumber Belajar: 

a. BSNP. 2006.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas. 

b. Arends, Richard. 1997. Classroom Instructional and Management. 

New York: Mac Millan Publishing 

c. Sadiman, Arief. 2011. Media Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. 

d. Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional. 

e. Rosytawati. 2008. Sains Ilmu pengetahuan Alam untuk SD/Mi Kelas 

IV. Jakarta: Pusat perbukuan Depdiknass  

f. Wismono, Jaka dan Riyanto. 2004. Gembira Belajar Sains 4. 

Jakarta: Grasindo. 

g. Proses terjadinya ombak. (http://id.shvoong.com/exact-

sciences/physics/2122886 ombak/#ixzz2Mg2QdUoV.) diakses 

tanggal 5 maret 2013. 

 

IX. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  :  - 

2. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa) 

3. Tes Akhir  :  Tes Tertulis (evaluasi) 

 

 

http://id.shvoong.com/exact-sciences/physics/2122886%20ombak/#ixzz2Mg2QdUoV
http://id.shvoong.com/exact-sciences/physics/2122886%20ombak/#ixzz2Mg2QdUoV
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b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan  : Apersepsi dan Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis  : Soal Pilihan Ganda, Isian, dan Uraian 

 

c. Bentuk Tes : Pilihan Ganda, Isian, dan Uraian 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes  : Terlampir 

2. Kunci Jawaban  : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian: Terlampir 

Semarang,  30 April 2013 

 Observer  Guru Kelas IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mengetahui, 

 

Kepala SDN Bringin 02 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIM 1401409183 
Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 200212 1 001 
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MATERI AJAR SIKLUS III 

Mata Pelajaran : Ilmu Pngetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Materi  : Pengaruh Gelombang Laut terhadap Permukaan 

Bumi 

1. Proses Terjadinya Gelombang Laut 

Angin yang berhembus di laut dapat menyebabkan timbulnya gelombang 

laut. Gelombang air laut adalah gelombang air yang dihasilkan oleh dorongan 

energi angin. Kecepatan angin sangat berpengaruh pada terjadinya 

gelombang. Ada tiga faktor pemicu terjadinya ombak, yaitu arus pasang-surut 

(swell), angin pantai (local wind), dan pergeseran (turun-naik) massa batuan 

di dasar samudera. 

Pasang dan surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan. Saat bulan 

pada posisi dekat dengan permukaan bumi, maka air laut di daerah itu tertarik 

oleh gaya gravitasi bulan dan menyebabkan air laut pasang, sedangkan di 

daerah sebelah bumi yang lain yang jauh dengan posisi bulan air laut akan 

surut. Pergerakan air laut ini dalam bentuk ombak. 

Angin bergerak meniup permukaan laut, sedikit demi sedikit membentuk 

gerakan ombak yang menggulung. Semakin kencang angin bertiup di 

permukaan laut, semakin besar juga ombak yang dihasilkan. Karena dasar 

ombak menyentuh daratan saat menuju pantai, ombak melambat karena 

gesekan. Ketika itu, puncak ombak tetap melaju, dan kemudian tumpah. Jika 

di lautan terjadi gelombang ombak yang sangat besar, maka di pantai akan 

terbentuk puncak ombak yang tinggi dan tumpahan yang besar.  

Penggerakan massa batuan di dasar samudra juga menyebabkan ombak. 

Ombak ini juga dikenal dengan tsunami. Saat ada pergerakan batuan di dasar 

laut, akan menyebabkan hentakan pada permukaan laut di atasnya. Hentakan 

ini menyebabkan ombak yang akan semakin besar menuju ke darat. Ombak 

ini mempunyai energi yang besar, sehingga memiliki daya rusak yang tinggi. 

Saat terjadi hentakan di permukaan laut, ombak (tsunami) ini akan 

menghasilkan 2 macam bentuk gelombang, gelombang positif dan gelombang 
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negatif. Gelombang positif dikenali jika tidak terjadi surut air laut yang luas 

di daerah pantai, sedang gelombang negatif jika terjadi surut air laut yang 

luas. 

2. Manfaat dan Kerugian Gelombang Laut 

Ombak di laut merambat hingga ke pantai. Ada ombak yang tidak dapat 

mencapai pantai, tetapi banyak juga ombak yang dapat mencapai pantai. 

Ombak memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ombak kecil yang mengalun 

di dekat pantai akan menjadi pemandangan yang indah. Ombak juga dapat 

dimanfaatkan oleh orang yang hobi berolahraga selancar (surfing),biasanya 

mereka akan mencari pantai yang memiliki ombak cukup besar seperti di 

pantai Kuta, Bali. 

Selain memiliki manfaat, gelombang laut juga dapat menyebabkan 

berbagai kerugian bagi manusia dan lingkungan. Gelombang laut yang tinggi 

dapat mengakibatkan tergerusnya tanah yang berada di dekat pesisir pantai. 

Akbatnya, dapat merusak tempat tinggal masyarakat di pesisis pantai. Jika 

kerusakan tersebut semakin luas, dapat menyebabkan sarana dan transportasi 

jalan menjadi terganggu. Gelombang laut yang tinggi disebut juga tsunami. 

Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng bumi di dasar laut. Sehingga air 

laut menjadi tiba-tiba surut dan akan timbul gelombang tinggi. Hal ini dapat 

menyebabkan kematian pada ribuan orang seperti yang pernah terjadi di 

Aceh.  

3. Pengaruh Gelombang Laut Terhadap Pantai 

Erosi yang disebabkan air laut disebut abrasi. Namun, dari waktu ke waktu 

bentuk pantai mengalami perubahan. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

perubahan bentuk pantai yaitu gelombang laut. Kekuatan gelombang laut 

yang besar dapat mengakibatkan pantai mengalami abrasi.  Dewasa ini 

pantai-pantai banyak mengalami abrasi. Salah satu penyebabnya adalah 

hilangnya tumbuhan bakau atau mangrove dan tidak adanya tembok pemecah 

gelombang laut.  
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MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS III 

1. Slide Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“hari ini kita akan mempelajari tentang
gelombang laut dan pengaruhnya terhadap
lingkungan serta manfaat dan kerugian yang
ditimbulkan gelombang laut bagi manusia

 

 

Selain itu, Ada 3 faktor pemicu terjadinya
gelombang laut yaitu

(1) angin pantai

(2) pasang surut air laut

(3) pergeseran batuan di dasar laut

 

Yaitu pengikisan tanah di 
daerah pantai yang 
disebabkan oleh 
gelombang air laut.

 

TIDAK ADANYA TEMBOK PEMECAH OMBAK
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2. Gambar 

 

 

 

Gambar  Proses Terjadinya 

Gelombang Laut 

  

 

Gambar Manfaat Gelombang Laut 

 

 

Pemandangan pantai 

yang indah 

Ombak untuk 

berselancar (surfing) 
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Gambar abrasi pantai 
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 Gambar  Tsunami 
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3. Komik 
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4. Komik Buta untuk diisi oleh siswa
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5. Papan Buletin (Papan Pajangan) 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS III 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : IV / 2 

Tujuan: membuktikan pengaruh gelombang laut terhadap pantai. 

Alat dan Bahan: 

1. Baki plastik 

2. Pasir 

3. Gelas  

4. Air 

5. Beberapa batu 

6. Busur mika 

Langkah –langkah Kegiatan: 

1. Tulislah nama kelompok dan anggota kelompok kalian pada tempat yang 

tersedia! 

2. Cek apakah alat dan bahan percobaan sudah ada di meja kalian! 

3. Masukkan pasir pada baki 

plastik sampai menutupi 

separuh bagian 

 
4. Masukkan air di tempat yang 

tidak terisi pasir 

 
5. Buatlah gelombang 

menggunakan busur! Amati 

pergerakan pasir!  

 
6. Letakkan batu diantara pasir dan 

air. Buat gelombang lagi, amati 

pergerakan pasiirnya! 

 
7. Catatlah hasil percobaanmu di lembar yang disediakan guru! 

8. Kemudian buatlah karya berupa komik tentang pengaruh gelombang laut 

terhadap pantai yang telah disediakan gurumu! 

SELAMAT BEKERJA 

!!! 
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setelah kalian melakukan percobaan, tulislah hasil 

percobaan kalian pada kolom di bawah ini! 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. Pada keadaan manakah pergerakan pasir lebih cepat?? 

2. Pada keadaan manakah warna air lebih keruh? 

3. Disebut apakah peristiwa pengikisan tanah oleh gelombang laut? 

4. Bagaimana cara mencegah pengikisan tanah oleh gelombang laut? 

5. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari percobaan tadi? 

JAWABAN: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................

Hal yang Diamati 
Sebelum diberi batu 

pemecah ombak 

Setelah diberi batu  

pemecah ombak       

Pergerakan pasir                       

                                                                                                                                                                                              

  

Warna air 

  

  

Kelo

mpok: 

 

 

 

Anggota: 

1............................ 

(..... )  

2............................ 

(..... )  

3............................ 

(..... )  

4............................ 

(..... )  

5............................ 

(..... )  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS III 

Sekolah :  SDN Bringin 02 Semarang 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :  IV/2 

Standar Kompetensi :  10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Alokasi Waktu :  10 menit 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk Soal No.Soal Tingkat 

Kognitif 

10.1 Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang 

laut)                                          

Pengaruh 

gelombang 

laut terhadap 

permukaan 

bumi 

1. Menjelaskan proses terjadinya gelombang 

laut 

Tes Tertulis Pilihan ganda A 1 

B1 

C2 

C2 

2. Menjelaskan manfaat gelombang laut bagi 

manusia 

Pilihan ganda 

uraian 

A 2 

B 2 

C2 

C2 

3. Menganalisis kerugian yang ditimbulkan 

oleh gelombang laut 

Pilihan ganda 

Uraian 

A3 

B 3 

C1 

C4 

4. Membuktikan pengaruh gelombang laut 

terhadap pantai  

Pilihan ganda 

 

Uraian 

A 4 

A 5 

B 4 

C1 

C2 

C5 

5. Membuat komik tentang pengaruh 

gelombang laut terhadap pantai 

Penilaian 

Produk 

  C6 

 

Jumlah soal 9 
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LEMBAR EVALUASI SIKLUS III 

 

 

A. Pilihlah jawaban a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) 

yang menurutmu paling benar! 

1. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) angin pantai 

(2) pasang surut air laut 

(3) pergeseran batuan di dasar laut 

(4) terjadinya hujan 

Yang merupakan faktor penyebab terjadinya gelombang laut adalah . . . 

a. (1), (2), (3), (4) c.  (1), (3) 

b. (2), (3) d. (1), (2), (3) 

2. Berikut ini adalah manfaat yang dapat kita peroleh dari gelombang laut, 

kecuali. . . 

a. Objek wisata pantai c. untuk berselancar 

b. abrasi d. Membantu nelayan melaut 

3. gelombang laut yang tinggi akibat dari pergeseran lempeng bumi di dasar 

laut dapat menyebabkan bencana yang disebut . . . 

a. Abrasi c. air pasang 

b. Tsunami d. Air surut 

4. Abrasi adalah erosi yang terjadi akibat . . . 

a. air hujan c. angin 

 b. air terjun d. Air laut 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

 (1) menanam bakau (3) membuang sampah sembarangan 

 (2) penambangan pasir (4) membangun tembok pemecah ombak 

Cara mencegah abrasi yang paling tepat ditunjukkan nomor... 

a.  (1) (2)    c. (1)  (4)  

b. (2) (3) (4)    d. (1) (2) (3) (4) 

 

 

 

Nilai:  

 

NAMA  : 

NO. URUT : 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Jelaskan bagaimana proses terjadinya gelombang laut (ombak) ! 

2. Jelaskan manfaat gelombang laut bagi manusia ! 

3. Tsunami adalah peristiwa terjadinya gelombang laut yang sangat tinggi 

yang disebabkan oleh pergeseran batuan-batuan di dasar laut. Tsunami 

pernah terjadi di Indonesia tepatnya di Provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam pada tahun 2004 lalu. 

Pertanyaan  

a. Apakah terjadinya tsunami dapat dicegah, bagaimana pendapatmu? 

b. Anaisislah dampak yang diakibatkan oleh terjadinya tsunami! 

4. Apa buktinya bahwa gelombang laut dapat menyebabkan perubahan 

lingkungan? 
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KUNCI JAWABAN  DAN PEDOMAN PENILAIAN SOAL SIKLUS 

III 

1. Lembar Kerja Siswa 

No. 

soal 
Kunci jawaban Skor jawaban benar Skor jawaban salah 

1 Sebelum diberi batu 

pemecah ombak 

1 0 

2 Sebelum diberi batu 

pemecah ombak 

1 0 

3 Abrasi 1 0 

4 Ditanami bakau / 

diberi batu pemecah 

ombak 

1 0 

5 Gelombang laut dapat 

menyebabkan abrasi 

1 0 

Skor maksimum 5  

 

 

 

2. Soal Evaluasi 

A. Pilihan ganda 

No. 

soal 
Kunci jawaban Skor jawaban benar Skor jawaban salah 

1 D 1 0 

2 B 1 0 

3 B 1 0 

4 D 1 0 

5 C 1 0 

Skor makssimum 5  

 

 

 

 

 

 

 

Nilai = 
                   

             
 x 100 
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B. Uraian 

No. 

Soal 

Kunci jawaban Skor 

Jawaban  

benar 

Skor 

Jawaban 

salah 

Skor 

maksimum 

1 Proses terjadinya ombak dapat 

disebabkan oleeh 3 faktor yaitu 

angin pantai, pasang surut air 

laut, dan pergerakan batuan 

dari dasar laut 

1 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

3 

2 Ombak yang tenang dapat 

dijadikan objek wisata dengan 

pemandangan indah. Ombak 

bisa dimanfaatkan untuk 

surfing 

2 0 2 

3 a. tidak, 

karena merupakan peristiwa 

alam 

b. kerusakan tempat tinggal, 

korban jiwa, sarana jalan rusak 

1 

2 

 

3 

  

 

6 

4 Gelombang laut yang 

menghantam pantai terus 

menerus dapat menyebabkan 

pantai terkena abrasi. Sehingga 

pantai semakin sempit dan 

lama-kelamaan akan habis 

4 0 4 

Jumlah skor maksimum 15 

 

Jumlah skor  maksimum A dan B = 5 + 15 = 20 

KKM  ≥60 (KKM SDN BRINGIN 02  
Nilai Siswa = 

                   

             
 x 

100 
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PENILAIAN PRODUK (HASIL KARYA SISWA) 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Standar Kompetensi  : 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar  : 10.1 mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang 

laut) 

Kegiatan  :  Membuat Komik  tentang pengaruh 

gelombang laut terhadap pantai 

Petunjuk! 

Isilah kolom Aspek Penilaian dengan Skala Penilaian 1, 2, atau 3 sesuai 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelompok! 

No. Kelompok 

Aspek Penilaian 

Persiapan 

alat dan 

bahan 

Ketepatam 

waktu 

pembuatan 

Kerapian 

dan 

kebersihan 

hasil karya 

Ketepatan 

Materi yang 

disajikan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 



292 
 

 
  

RUBRIK PENILAIAN HASIL KARYA SISWA 

Aspek Penilaian 
Skor 

30 20 10 

Persiapan alat dan 

bahan 

Bila siswa telah 

membawa seluruh 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan 

Bilas siswa hanya 

membawa 

beberapa 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan 

Bila siswa tidak 

membawa sama 

sekali alat dan 

bahan yang 

diperlukan 

Ketepatan waktu 

pembuatan 

Bila siswa dapat 

menyelesaikan 

hasil karya dalam 

waktu yang telah 

ditentukan 

Bila siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh/50% dari 

hasil karya yang 

ditentukan 

Bila siswa tidak 

dapat 

menyelesaikan 

hasil karya (< 

50%) 

Kerapian dan 

kebersihan hasil 

karya 

Bila hasil karya 

siswa rapi dan 

bersih 

Bila hasil karya 

siswa kurang rapi 

dan bersih 

Bila hasil karya 

siswa tidak rapi 

dan tidak bersih 

sama sekali 

Ketepatan Materi 

yang disajikan 

Bila hasil karya 

dibuat sesuai 

dengan konsep 

yang benar dan 

lengkap 

Bila hasil karya 

dibuat kurang 

sesuai konsep yang 

benar dan kurang 

lengkap 

Bila hasil karya 

dibuat tidak 

sesuai (salah) 

dengan konsep 

dan tidak 

lengkap 

 

Skor Maksimal = Skor maksimal tiap aspek   Aspek Penilaian 

    = 30   4 

    = 120 

 

 

KKM  ≥60 (KKM SDN BRINGIN 02)  

Nilai Produk = 
                   

             
 x 100 
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LAMPIRAN HASIL OBSERVASI 

 

 

1. Ketrampilan Guru 

2. Aktivitas Siswa  
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus I 

 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi : Pengaruh Angin Terhadap 

Permukaan Bumi 

Hari/Tanggal  : 16 April 2013 

 

No. Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam √ 

 

4 

 

b. Melakukan doa  √ 

c. mengecek kehadiran siswa √ 

d. Mempersiapkan media dan 

sumber belajar 

√ 

2. Melaksanakan 

apersepsi 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pembelajaran, dan 

keterampilan bertanya) 

a. Dilakukan pada awal 

pembelajaran 

√ 

2 

b. Apersepsi berupa pertanyaan 

singkat dan jelas  

√ 

c. Relevan dengan materi  

d. Menarik perhatian siswa 

menggunakan media 

pembelajaran 

 

3. Menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan 

logistik yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Sesuai indikator pembelajaran  √ 

3 

b. Memuat aspek Audience, 

Behaviour, Condition dan 

Degree 

√ 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ 

d. Menyampaikan langkah model 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

 

4. Mengajukan 

permasalahan dengan 

Media Grafis 

(keterampilan 

a. Guru mengajukan pertanyaan 

sebagai permasalahan awal 

√ 

2 
b. Disajikan menarik dengan 

media grafis 

√ 

Lampiran 8 
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bertanya) 

 

 

 

c. Permasalahan autentik sesuai 

dunia nyata  

 

d. Permasalahan sesuai tingkat 

perkembangan kognitif siswa 

 

5. Menyampaikan materi 

pembelajaran dengan 

media grafis 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

menggunakan variasi 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi sesuai 

dengan indikator pembelajaran 

√ 

3 

b. Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami siswa 

√ 

c. Menarik minat siswa 

menggunakan media grafis 

√ 

d. Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok dan 

mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Membentuk kelompok 4-5 

siswa secara heterogen 

√ 

2 

b. Mengatur tempat duduk 

kelompok 

√ 

c. Menjelaskan cara pengisian 

LKS kepada siswa secara 

runtut dan jelas 

 

d. Menyampaikan pembagian 

tugas dalam kelompok untuk 

kegiatan pemecahan masalah 

 

7. Memfasilitasi siswa 

dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

mengelola kelas) 

a. Membimbing siswa dalam 

mencari informasi dari 

berbagai sumber belajar  

√ 

2 

b. Kegiatan penyelidikan sesuai 

dengan permasalahan 

√ 

c. Guru menyediakan alat 

percobaan dan sumber belajar 

yang diperlukan  

 

d. Dapat mengatasi hal-hal yang 

dapat menghambat kerja 

kelompok 

 

8. Membimbing  

kelompok dalam 

merencanakan dan 

menyajikan hasil karya 

sesuai hasil 

penyelidikan dengan 

media grafis 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil , 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Membimbing kelompok dalam 

menyusun laporan 

penyelidikan dan hasil karya 

√ 

3 

b. Mengarahkan kelompok dalam 

mempresentasikan karya secara 

bergiliran di depan kelas 

√ 

c. Menyediakan tempat untuk 

memamerkan hasil karya 

(papan buletin) 

√ 

d. Pengarahan dilakukan dengan 

jelas dan runtut  
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9. Memberikan penguatan 

dan motivasi kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Memberikan penguatan verbal 

(kata-kata) terhadap kelompok 

yang menyajikan hasil diskusi 

dengan baik  

√ 

2 

b. Menggunakan penguatan 

gestural (mimik, gerakan) 

√ 

c. Penguatan dilakukan segera 

setelah perilaku yang 

diharapkan muncul  

 

d. Memberikan reward kepada 

hasil karya kelompok terbaik 

 

10. Melaksanakan refleksi 

terhadap proses 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal 

pembelajaran 

√ 

2 

b. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti 

√ 

c. Menyimpulkan materi bersama 

siswa  

 

d. Memantapkan pemahaman 

siswa terhadap materi 

pembelajaran 

 

11. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Evaluasi sesuai dengan 

indikator pembelajaran 

√ 

4 
b. Melaksanakan penilaian proses √ 

c. Melaksanakan penilaian hasil √ 

d. Menggunakan pedoman 

penilaian yang jelas 

√ 

Total Skor = 30 

 

 

 

 

Semarang, 16 April 2013 

    Observer 

 

 

 

 

Skor yang diperoleh peneliti Kualifikasi Kategori 

30 Tuntas Baik 

Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 

200212 1 001 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi : Pengaruh Hujan Terhadap 

Permukaan Bumi 

Hari/Tanggal  : 23 April 2013 

 

No. Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam √ 

4 

b. Melakukan doa  √ 

c. mengecek kehadiran siswa √ 

d. Mempersiapkan media dan 

sumber belajar 

√ 

2. Melaksanakan 

apersepsi 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pembelajaran, dan 

keterampilan bertanya) 

a. Dilakukan pada awal 

pembelajaran 

√ 

3 

b. Apersepsi berupa pertanyaan 

singkat dan jelas  

√ 

c. Relevan dengan materi √ 

d. Menarik perhatian siswa 

menggunakan media 

pembelajaran 

 

3. Menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan 

logistik yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. 3Sesuai indikator pembelajaran  √ 

4 

b. Memuat aspek Audience, 

Behaviour, Condition dan 

Degree 

√ 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ 

d. Menyampaikan langkah model 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

√ 

4. Mengajukan 

permasalahan dengan 

Media Grafis 

(keterampilan 

a. Guru mengajukan pertanyaan 

sebagai permasalahan awal 

√ 

3 
b. Disajikan menarik dengan 

media grafis 

√ 

Lampiran 9 
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bertanya) 

 

 

 

c. Permasalahan autentik sesuai 

dunia nyata  

√ 

d. Permasalahan sesuai tingkat 

perkembangan kognitif siswa 

 

5. Menyampaikan materi 

pembelajaran dengan 

media grafis 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

menggunakan variasi 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi sesuai 

dengan indikator pembelajaran 

√ 

3 

b. Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami siswa 

√ 

c. Menarik minat siswa 

menggunakan media grafis 

√ 

d. Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok dan 

mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Membentuk kelompok 4-5 

siswa secara heterogen 

√ 

4 

b. Mengatur tempat duduk 

kelompok 

√ 

c. Menjelaskan cara pengisian 

LKS kepada siswa secara 

runtut dan jelas 

√ 

d. Menyampaikan pembagian 

tugas dalam kelompok untuk 

kegiatan pemecahan masalah 

√ 

7. Memfasilitasi siswa 

dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

mengelola kelas) 

a. Membimbing siswa dalam 

mencari informasi dari 

berbagai sumber belajar  

√ 

3 

b. Kegiatan penyelidikan sesuai 

dengan permasalahan 

√ 

c. Guru menyediakan alat 

percobaan dan sumber belajar 

yang diperlukan  

√ 

d. Dapat mengatasi hal-hal yang 

dapat menghambat kerja 

kelompok 

 

8. Membimbing  

kelompok dalam 

merencanakan dan 

menyajikan hasil karya 

sesuai hasil 

penyelidikan dengan 

media grafis 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil , 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Membimbing kelompok dalam 

menyusun laporan 

penyelidikan dan hasil karya 

√ 

3 

b. Mengarahkan kelompok dalam 

mempresentasikan karya secara 

bergiliran di depan kelas 

√ 

c. Menyediakan tempat untuk 

memamerkan hasil karya 

(papan buletin) 

√ 

d. Pengarahan dilakukan dengan 

jelas dan runtut  
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9. Memberikan penguatan 

dan motivasi kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Memberikan penguatan verbal 

(kata-kata) terhadap kelompok 

yang menyajikan hasil diskusi 

dengan baik  

√ 

3 

b. Menggunakan penguatan 

gestural (mimik, gerakan) 

√ 

c. Penguatan dilakukan segera 

setelah perilaku yang 

diharapkan muncul  

√ 

d. Memberikan reward kepada 

hasil karya kelompok terbaik 

 

10. Melaksanakan refleksi 

terhadap proses 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal 

pembelajaran 

√ 

3 

b. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti 

√ 

c. Menyimpulkan materi bersama 

siswa  

√ 

d. Memantapkan pemahaman 

siswa terhadap materi 

pembelajaran 

 

11. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Evaluasi sesuai dengan 

indikator pembelajaran 

√ 

4 
b. Melaksanakan penilaian proses √ 

c. Melaksanakan penilaian hasil √ 

d. Menggunakan pedoman 

penilaian yang jelas 

√ 

Total Skor = 37 

 

 

 

Semarang, 23 April 2013 

 Observer 

 

 

 

 

 

Skor yang diperoleh peneliti Kualifikasi Kategori 

37 Tuntas Amat Baik 

Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 200212 1 

001 
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L 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi : Pengaruh Gelombang Laut 

Terhadap Permukaan Bumi 

Hari/Tanggal  : 30 April 2013 

 

No. Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam √ 

4 

b. Melakukan doa  √ 

c. mengecek kehadiran siswa √ 

d. Mempersiapkan media dan 

sumber belajar 

√ 

2. Melaksanakan 

apersepsi 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pembelajaran, dan 

keterampilan bertanya) 

a. Dilakukan pada awal 

pembelajaran 

√ 

4 

b. Apersepsi berupa pertanyaan 

singkat dan jelas  

√ 

c. Relevan dengan materi √ 

d. Menarik perhatian siswa 

menggunakan media 

pembelajaran 

√ 

3. Menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

dan mendeskripsikan 

logistik yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. 3Sesuai indikator pembelajaran  √ 

4 

b. Memuat aspek Audience, 

Behaviour, Condition dan 

Degree 

√ 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ 

d. Menyampaikan langkah model 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

√ 

4. Mengajukan 

permasalahan dengan 

Media Grafis 

(keterampilan 

a. Guru mengajukan pertanyaan 

sebagai permasalahan awal 

√ 

4 
b. Disajikan menarik dengan 

media grafis 

√ 

Lampiran 10 
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bertanya) 

 

 

 

c. Permasalahan autentik sesuai 

dunia nyata  

√ 

d. Permasalahan sesuai tingkat 

perkembangan kognitif siswa 

√ 

5. Menyampaikan materi 

pembelajaran dengan 

media grafis 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

menggunakan variasi 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi sesuai 

dengan indikator pembelajaran 

√ 

3 

b. Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami siswa 

√ 

c. Menarik minat siswa 

menggunakan media grafis 

√ 

d. Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok dan 

mendefinisikan tugas 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Membentuk kelompok 4-5 

siswa secara heterogen 

√ 

4 

b. Mengatur tempat duduk 

kelompok 

√ 

c. Menjelaskan cara pengisian 

LKS kepada siswa secara 

runtut dan jelas 

√ 

d. Menyampaikan pembagian 

tugas dalam kelompok untuk 

kegiatan pemecahan masalah 

√ 

7. Memfasilitasi siswa 

dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

mengelola kelas) 

a. Membimbing siswa dalam 

mencari informasi dari 

berbagai sumber belajar  

√ 

4 

b. Kegiatan penyelidikan sesuai 

dengan permasalahan 

√ 

c. Guru menyediakan alat 

percobaan dan sumber belajar 

yang diperlukan  

√ 

d. Dapat mengatasi hal-hal yang 

dapat menghambat kerja 

kelompok 

√ 

8. Membimbing  

kelompok dalam 

merencanakan dan 

menyajikan hasil karya 

sesuai hasil 

penyelidikan dengan 

media grafis 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil , 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Membimbing kelompok dalam 

menyusun laporan 

penyelidikan dan hasil karya 

√ 

4 

b. Mengarahkan kelompok dalam 

mempresentasikan karya secara 

bergiliran di depan kelas 

√ 

c. Menyediakan tempat untuk 

memamerkan hasil karya 

(papan buletin) 

√ 

d. Pengarahan dilakukan dengan 

jelas dan runtut  

√ 
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9. Memberikan penguatan 

dan motivasi kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Memberikan penguatan verbal 

(kata-kata) terhadap kelompok 

yang menyajikan hasil diskusi 

dengan baik  

√ 

4 

b. Menggunakan penguatan 

gestural (mimik, gerakan) 

√ 

c. Penguatan dilakukan segera 

setelah perilaku yang 

diharapkan muncul  

√ 

d. Memberikan reward kepada 

hasil karya kelompok terbaik 

√ 

10. Melaksanakan refleksi 

terhadap proses 

pemecahan masalah 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal 

pembelajaran 

√ 

3 

b. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti 

√ 

c. Menyimpulkan materi bersama 

siswa  

√ 

d. Memantapkan pemahaman 

siswa terhadap materi 

pembelajaran 

 

11. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

a. Evaluasi sesuai dengan 

indikator pembelajaran 

√ 

4 
b. Melaksanakan penilaian proses √ 

c. Melaksanakan penilaian hasil √ 

d. Menggunakan pedoman 

penilaian yang jelas 

√ 

Total Skor = 42 

 

 

 

Semarang, 30 April 2013 

  Observer 

Skor yang diperoleh peneliti Kualifikasi Kategori 

37 Tuntas Amat Baik 

Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 200212 1 

001 
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 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

Sekolah :SD N Bringin 02 Materi:Pengaruh angin terhadap permukaan bumi 

Kelas/Semester :IV/II Hari/Tanggal :Selasa, 16 April 2013 

 

No Nama 
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 FAB 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 31 Baik 

2 A 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 26 Baik 

3 AT 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 24 Cukup 

4 FA 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 25 Baik 

5 RPN 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 24 Cukup 

6 IR 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 21 Cukup 

7 IF 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 20 Cukup 

8 AFR 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 Baik 

9 ANA 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 28 Baik 

10 ML 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 26 Baik 

Jumlah Skor 33 22 21 22 28 20 23 28 28 25 250  

Rata-rata Skor 3,3 2,1 2,1 2,2 2,8 2 2,3 2,8 2,8 2,5 25 Baik 

Persentase 62,5%  

Kualifikasi Tuntas  

 

Semarang, 16 April 2013 

      Observer 

 

 

Lampiran 11 

Frisca Kumala Dewi 

1401409116 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

Sekolah :SD N Bringin 02 Materi:Pengaruh hujan terhadap permukaan bumi 

Kelas/Semester :IV/II Hari/Tanggal :Selasa, 23 April 2013 

No Nama 
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 FAB 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 Baik 

2 A 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 Baik 

3 AT 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 Baik 

4 FA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 Baik 

5 RPN 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 Baik 

6 IR 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 Baik 

7 IF 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 24 Cukup 

8 AFR 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 29 Baik 

9 ANA 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 30 Baik 

10 ML 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 30 Baik 

Jumlah Skor 38 28 28 27 32 25 30 29 29 30 296  

Rata-rata Skor 3,8 2,8 2,8 2,7 3,2 2,5 3 2,9 2,9 3 29,6 Baik 

Persentase 74 %  

Kualifikasi Tuntas  

 

Semarang, 23 April 2013 

      Observer 

 

  

 

 

 

  

 

Lampiran 12 

Frisca Kumala Dewi 

1401409116 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

Sekolah :SD N Bringin 02  

Materi:Pengaruh gelombang laut terhadap permukaan bumi 

Kelas/Semester :IV/II  Hari/Tanggal :Selasa, 30 April 2013 

No Nama 
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 FAB 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38 Sangat Baik 

2 A 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 37 Sangat Baik 

3 AT 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 36 Sangat Baik 

4 FA 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 Sangat Baik 

5 RPN 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 35 Sangat Baik 

6 IR 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 32 Baik 

7 IF 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 Baik 

8 AFR 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 34 Sangat Baik 

9 ANA 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 Sangat Baik 

10 ML 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 37 Sangat Baik 

Jumlah Skor 40 31 33 33 38 37 32 39 34 40 357  

Rata-rata Skor 4 3,1 3,3 3,3 3,8 3,7 3,2 3,9 3,4 4 35,7 
Sangat 

Baik 

Persentase 89,25%  

Kualifikasi Tuntas  

 

Semarang, 30 April 2013 

      Observer 
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Frisca Kumala Dewi 

1401409116 
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Hasil Tes Evaluasi Siswa Siklus I 

NO Nama Siswa 
NILAI SIKLUS 

I Kategori 

1 AT 67 T 

2 ABR 63 T 

3 AA 89 T 

4 ANA 70 T 

5 AJH 61 T 

6 ADW 34 T T 

7 AFR 42 T T 

8 AAP 49 T T 

9 BPA 68 T 

10 BKM 31 T T 

11 DAF 60 T 

12 DRK 64 T 

13 FA 34 T T 

14 FAB 70 T 

15 GN 68 T 

16 A 64 T 

17 IR 49 T T 

18 IA 41 T T 

19 IDY 35 T T 

20 IF 64 T 

21 ISP 68 T 

22 KK 45 T T 

23 KS 61 T 

24 ML 44 T T 

25 NL 67 T 

26 NG 45 T T 

27 RL 60 T 

28 RK 68 T 

29 SW 25 T T 

30 SBD 38 T T 

31 SPW 60 T 

32 SAN 27 T T 

Lampiran 14 
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33 
VA 67 T 

34 YA 68 T 

35 YHM 78 T 

36 YIM 70 T 

37 APA 60 T 

38 RPN 60 T 

39 ROA 38 T T 

Nilai tertinggi 89 

nilai terendah 25 

KKM 60 

jumlah siswa tidak tuntas 15 

jumlah siswa tuntas 24 

Persentase Ketuntasan 61,54% 

rata-rata 56,5 

Keterangan: 

1. Nama siswa tersebut adalah inisial 

2. T = Tuntas 

3. T T = Tidak Tuntas 

4. Rentang = Data Terbesar – Data Terkecil 

 = 89 – 25 

 = 64 

5. Banyak kelas (K) = 1 + (3,3) (log n) 

 = 1 + (3,3) (log 39) 

 = 1 + (3,3) (1,6) 

 = 6,25 dibulatkan menjadi 6. 

6. Panjang kelas = 
       

 
 

 = 
  

 
 

   = 13 

 Sehingga diperoleh interval data sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

25 – 37 Tidak Tuntas 

38 – 50 Tidak Tuntas 

51 – 63 Tidak Tuntas 

64 – 76 Tuntas 

77 – 89 Tuntas 

 

 



308 
 

 
  

 

Hasil Tes Evaluasi Siswa Siklus II 

NO Nama Siswa 
NILAI SIKLUS 

II Kategori 

1 AT 80 T 

2 ABR 55 T T 

3 AA 85 T 

4 ANA 74 T 

5 AJH 60 T 

6 ADW 40 T T 

7 AFR 50 T T 

8 AAP 55 T T 

9 BPA 60 T 

10 BKM 45 T T 

11 DAF 50 T T 

12 DRK 85 T 

13 FA 40 T T 

14 FAB 85 T 

15 GN 55 T T 

16 A 75 T 

17 IR 60 T 

18 IA 60 T 

19 IDY 60 T 

20 IF 65 T 

21 ISP 60 T 

22 KK 55 T T 

23 KS 60 T 

24 ML 70 T 

25 NL 74 T 

26 NG 60 T 

27 RL 90 T 

28 RK 65 T 

29 SW 49 T T 

30 SBD 60 T 

31 SPW 65 T 
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32 SAN 30 T T 

33 
VA 75 T 

34 YA 80 T 

35 YHM 80 T 

36 YIM 80 T 

37 APA 60 T 

38 RPN 65 T 

39 ROA 60 T 

Nilai tertinggi 90 

nilai terendah 30 

KKM 60 

jumlah siswa tidak tuntas 11 

jumlah siswa tuntas 28 

Persentase Ketuntasan 71,79% 

rata-rata 65,5 

Keterangan: 

1. Nama siswa tersebut adalah inisial 

2. T = Tuntas 

3. T T = Tidak Tuntas 

4. Rentang = Data Terbesar – Data Terkecil 

 = 90 – 30 

 = 60 

5. Banyak kelas (K) = 1 + (3,3) (log n) 

 = 1 + (3,3) (log 39) 

 = 1 + (3,3) (1,6) 

 = 6,25 dibulatkan menjadi 6. 

6. Panjang kelas = 
       

 
 

 = 
  

 
 

   = 10 

 Sehingga diperoleh interval data sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

30 – 39 Tidak Tuntas 

40 – 49 Tidak Tuntas 

50 – 59 Tidak Tuntas 

60 – 69 Tuntas 

70 – 79 Tuntas 

80 – 90 Tuntas 
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Hasil Tes Evaluasi Siswa Siklus III 

NO Nama Siswa 
NILAI SIKLUS 

III Kategori 

1 AT 95 T 

2 ABR 70 T 

3 AA 100 T 

4 ANA 80 T 

5 AJH 70 T 

6 ADW 55 T T 

7 AFR 75 T 

8 AAP 60 T 

9 BPA 90 T 

10 BKM 80 T 

11 DAF 50 T T 

12 DRK 60 T 

13 FA 60 T 

14 FAB 95 T 

15 GN 60 T 

16 A 100 T 

17 IR 65 T 

18 IA 70 T 

19 IDY 55 T T 

20 IF 80 T 

21 ISP 100 T 

22 KK 60 T 

23 KS 95 T 

24 ML 90 T 

25 NL 90 T 

26 NG 55 T T 

27 RL 95 T 

28 RK 90 T 

29 SW 60 T 

30 SBD 65 T 

31 SPW 65 T 

32 SAN 55 T T 
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33 
VA 90 T 

34 
YA 85 T 

35 YHM 85 T 

36 YIM 85 T 

37 APA 55 T T 

38 RPN 55 T T 

39 ROA 70 T 

Nilai tertinggi 100 

nilai terendah 50 

KKM 60 

jumlah siswa tidak tuntas 7 

jumlah siswa tuntas 32 

Persentase Ketuntasan 82,05% 

rata-rata 74,7 

Keterangan: 

1. Nama siswa tersebut adalah inisial 

2. T = Tuntas 

3. T T = Tidak Tuntas 

4. Rentang = Data Terbesar – Data Terkecil 

 = 100 – 50 

 = 50 

5. Banyak kelas (K) = 1 + (3,3) (log n) 

 = 1 + (3,3) (log 39) 

 = 1 + (3,3) (1,6) 

 = 6,25 dibulatkan menjadi 6. 

6. Panjang kelas = 
       

 
 

 = 
  

 
 

 = 8,3 dibulatkan menjadi 8 

 Sehingga diperoleh interval data sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

50 – 57 Tidak Tuntas 

58 – 65 Tidak Tuntas 

66 – 73 Tuntas 

74 – 81 Tuntas 

82 – 89 Tuntas 

90 – 100 Tuntas 
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Foto Produk Hasil Karya Siswa 

 

  

Lampiran 17 

 

Hasil Karya Siklus I 

Bagan Jenis-jenis Angin 

 

Hasil Karya Siklus II 

Poster Cara Mencegah Erosi 

 

Hasil Karya Siklus III 

Komik Pengaruh Ombak 

Terhadap Pantai 

 

 

 

Papan Pajangan Karya Siswa 
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Hasil Catatan Lapangan 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus I 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi : Pengaruh Angin Terhadap 

PermukaanBumi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 16 April 2013 

 

1. Apersepsi yang diberikan guru kurang relevan dengan materi pembelajaran 

serta belum menggunakan media pembelajaran untuk menarik perhatian 

siswa. 

2. Guru belum menyampaikan langkah model pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

3. Guru belum menyampaikan pembagian tugas dalam kelompok untuk 

kegiatan pemecahan masalah. 

4. Guru belum bisa mengelola waktu pembelajaran dengan baik sehingga pada 

siklus I waktu pembelajaran tidak sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan yaitu 2x35  menit (70 menit). 

5. Siswa belum mengetahui tugasnya dalam kelompok. Sehingga ketika 

melakukan tugas pemecahan masalah dari guru, ada siswa yang 

mendiskusikan permasalahan, ada pula yang ramai sendiri. 

Observer 

 

 

 

 Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 200212 1 001 

Lampiran 18 
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Hasil Catatan Lapangan 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus II 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi : Pengaruh Hujan Terhadap 

PermukaanBumi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 16 April 2013  

 

1. Guru belum mampu mengatasi hal-hal yang dapat menghambat kerja 

kelompok. Misalnya ada siswa yang bermain-main sendiri dengan alat 

percobaan saat melakukan penyelidikan di luar kelas. 

2. Guru belum bisa mengelola waktu pembelajaran dengan baik sehingga 

pembelajaran selesai melebihi waktu yang direncanakan. 

3. Saat kerja kelompok dan melakukan percobaan di luar kelas, ada siswa yang 

ramai sendiri dan bermain-main dengan alat percobaan dan hanya sebagian 

anggota kelompok saja yang saling bertukar ide. 

 

 

Observer

             Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 200212 1 001 
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Hasil Catatan Lapangan 

Penerapan Model Problem Based Instruction  

dengan Media Grafis dalam Pembelajaran IPA 

Siklus III 

Nama SD  : SDN Bringin 02 

Nama Guru  : Dyah Arum Purwaning Tyas 

Nama Observer : Ngasiani, S.Pd 

Kelas   : IV 

Materi : PengaruhOmbakTerhadap 

PermukaanBumi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 16 April 2013  

 

1. Pembelajaran pada umumnya sudah bagus, berakhir sesuai rencana. 

2. Guru sudah bisa mengelola kelas dengan baik. 

3. Media pembelajaran mampu menarik perhatian siswa. 

4. Siswa antusias saat melakukan penyelidikan. 

5. Siswa berani memamerkan hasil karya di depan kelas. 

 

Observer

Ngasiani, S.Pd Dyah Arum Purwaning Tyas 

NIP 19650928 200212 1 001 

Lampiran 20 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK IPA 

No. APEL JERUK PISANG MELON 

1 YHM FAB YA YIM 

2 GN A BPA NL 

3 APA AT SAN IDY 

4 KK FA VA ADW 

5 DRK RPN  SBD 

 

No. NANAS MANGGA DURIAN BUAH NAGA 

1 AA IR ROA NG 

2 ABR IF SW AJH 

3 AAP AFR BKM RK 

4 DAF ANA ISP KS 

5 IA ML SPW RL 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mengajukan Permasalahan dengan 

Media Grafis 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Memotivasi Siswa untuk Terlibat 

dalam Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 
 

Guru Membimbing Kelompok dalam 

Melakukan Penyelidikan dan hasil karya 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Memamerkan Hasil Karya 

Kelompok di Papan Buletin 

 

 

 

 

 

  

Guru Memberikan Penguatan Verbal 

Terhadap Hasil Karya Terbaik 

 

 

 

 

Siswa Mengerjakan Evaluasi Individu 
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SIKLUS II 

 

 

 

 

Guru Melaksanakan Apersepsi dengan 

Media Grafis 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Menyampaikan Pokok Materi dengan 

Media Grafis 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Antusias Mengamati Media Grafis 

Saat Orientasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

Siswa Melakukan Penyelidikan untuk 

Memecahkan Masalah 

 

 

 

 

 

 

Guru Membimbing Siswa dalam Mengembangkan 

Hasil Karya Sesuai Permasalahan 

 

 

 

Siswa Berani Memamerkan Hasil Karya 

Kelompok di Depan Kelas 
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SIKLUS III 

 

 

 

Guru Mempersiapkan Media dan Alat 

Peraga 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mengajukan Permasalahan dengan 

Media Grafis 

 

 

 

 

 

 
 

Siswa Antusias Menanggapi  Permasalahan 

dari Guru 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Menjelaskan Langkah-langkah 

Penyelidikan 

 

 

 

 

 

 
 

Siswa Melakukan Penyelidikan dengan 

Bimbingan Guru 

 

 

 

 

Siswa Mengembangkan Hasil Penyelidikan 

Menjadi Karya Kreatif 
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Siswa Memamerkan Hasil Karya 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Memberikan Reward Kepada 

Kelompok Terbaik 
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SDN Bringin 02 Semarang 

 

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 

SDN BRINGIN 02 UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN NGALIYAN 

SEMESTER 2 TAHUN 2012/2013 

No Mata Pelajaran 
KKM Bagi Kelas 

I II III IV V VI 

1 Pendidikan Agama 63 63 63 63 63 63 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 60 60 60 60 60 60 

3 Bahasa Indonesia 60 60 60 60 60 60 

4 Matematika 60 55 57 55 56 56 

5 Ilmu Pengetahuan Alam 60 60 60 60 60 60 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 60 60 60 60 60 60 

7 Seni Budaya dan Keterampilan 65 65 65 65 65 65 

8 Penjaskes 63 63 65 67 70 70 

9 Mulok       

 a. Bahasa Jawa 55 55 58 55 55 55 

 b. KPDL - - 60 65 60 65 

 c. Bahasa Inggris - - 58 58 58 58 
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Surat Ijin Penelitian 
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Surat Bukti Penelitian dari SD 
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