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ABSTRAK 

Apriani, Riska 2013. Peningkatan Pembelajaran Perubahan Lingkungan melalui 
Model Problem Based Learning pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 
Negeri Randugunting 3 Kota Tegal. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd, pembimbing II:   Dra. Umi 
Setijowati, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Model Problem Based Learning dan perubahan lingkungan 
 

Pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 
cenderung memaksimalkan peran guru dan meminimalkan peran siswa. Hal ini 
mengakibatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa 
belum maksimal. Tindakan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan 
tersebut adalah dengan menerapkan model Problem Based Learning untuk 
membelajarkan materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SD Negeri 
Randugunting 3 Kota Tegal. 

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
kolaborasi yang dilaksanakan dalam dua siklus, meliputi tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, serta refleksi. Jenis data yang digunakan 
berupa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil 
tes dan non tes. Data hasil tes merupakan data hasil perolehan pretest, evaluasi 
akhir pada tiap pertemuan, tes formatif pada tiap akhir siklus, dan posttest, 
sedangkan data hasil non tes merupakan data lembar pengamatan performansi 
guru, pengamatan kesesuaian pelaksanaan model Problem Based Learning dan 
lembar pengamatan aktivitas siswa 

Perolehan nilai performansi guru melalui APKG 1, 2 dan 3 pada siklus I 
meningkat dari 80,625 pada siklus I menjadi 91,125 pada siklus II. Kesesuaian 
pelaksanaan model Problem Based Learning meningkat dari 77,5 pada siklus I 
menjadi 92,5 pada siklus II. Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pretest 64,12 
meningkat menjadi 86,08 pada pelaksanaan posttest, dengan peningkatan 
ketuntasan belajar klasikal dari 35,14% menjadi 94,60%. Nilai rata-rata kelas pada 
hasil evaluasi akhir meningkat dari 73,78 pada siklus I menjadi 84,05 pada siklus 
II, dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 75,68% menjadi 91,89%. 
Pada tes formatif meningkat dari 77,03 pada siklus I menjadi 85,14 pada siklus II, 
dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 81,08% menjadi 89,19%. 
Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran meningkat dari 75,47% pada 
siklus I menjadi 82,88% pada siklus II dan mencapai kriteria aktivitas belajar 
sangat tinggi. Disimpulkan bahwa penerapan model  Problem Based Learning 
dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SD Negeri 
Randugunting 3 Kota Tegal. Disarankan guru kelas IV dapat menerapkan model 
Problem Based Learning untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah dan pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 

“…untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….”. Upaya 

yang dapat dilakukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diantaranya 

dengan menempuh jalur pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3, telah dirumuskan secara tegas 

mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan  
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 

 
Berdasarkan Undang-Undang tersebut diketahui bahwa proses pendidikan 

nasional merupakan dasar bagi pembangunan suatu bangsa yang muaranya pada 

pembentukan akhlak mulia serta bermartabat. Proses pendidikan tersebut dapat 
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ditempuh melalui jalur formal, informal, maupun nonformal. Pada pendidikan 

formal diawali dengan pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan 

yang melandasi pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 

sederajat. 

Pendidikan formal pada setiap jenjangnya berpedoman pada kurikulum. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 2 

Ayat 19 menyebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”. Kurikulum senantiasa ditingkatkan mutunya, demikian pula 

kurikulum di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan 

mutu kurikulum tersebut diantaranya dengan melaksanakan penyempurnaan 

kurikulum. Di Indonesia sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan 

kurikulum. Penyempurnaan kurikulum yang terakhir dilaksanakan yaitu 

penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yaitu kurikulum yang 

dilaksanakan sejak tahun 2004 yang bersifat sentralisasi, menjadi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu kurikulum yang diterapkan sejak tahun 

2006 hingga saat ini yang bersifat desentralisasi. Peralihan kurikulum dari yang 

bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi membawa dampak bagi sistem 

pembelajaran di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya berupa perubahan 

paradigma pembelajaran. Salah satu perubahan yang terjadi berupa peralihan 
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pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada 

siswa (student centered). Selanjutnya, KTSP sebagai pembaruan KBK tersebut 

menghendaki suatu pembelajaran yang tidak hanya mempelajari tentang konsep, 

teori dan fakta, tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

materi pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal sederhana yang bersifat 

hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas materi kompleks yang 

memerlukan analisis, aplikasi, dan sintesis. 

Seorang guru hendaknya memahami perannya agar dalam menyampaikan 

materi dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam memahami 

perannya, guru hendaknya memiliki 4 kompetensi dasar pendidik yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dengan demikian, 

performansi guru dalam pembelajaran senantiasa meningkat. Supriyadi (1999) 

dalam Wahyudi (2012 : 104) mengemukakan bahwa “guru yang mempunyai 

kinerja baik adalah guru yang profesional dan memiliki pengetahuan dan 

kemampuan profesi”. Soemasasmito (1988) dalam Trianto (2012: 20) 

mengemukakan bahwa “guru yang efektif adalah guru yang menemukan cara dan 

selalu berusaha agar anak didiknya terlibat secara tepat dalam suatu mata 

pelajaran…”. Dengan demikian guru akan selalu berusaha agar siswa memahami 

apa yang guru sampaikan. Upaya yang dapat dilakukan guru agar siswa 

memahami apa yang guru sampaikan yaitu membuat siswa ikut serta aktif dalam 

pembelajaran. Menurut Piaget (1896-1980) dalam Sumantri dan Permana (2001: 

15) bahwa siswa SD merupakan seorang anak yang aktif, menyusun pengetahuan 

mereka sendiri ketika mereka mengeksplorasi lingkungan kemudian tumbuh 
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secara kognitif terhadap pemikiran-pemikiran yang logis. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, pada hakikatnya siswa SD merupakan anak yang aktif, oleh karena itu 

guru diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran agar semua siswa dapat ikut 

serta aktif. 

Upaya yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa ikut serta aktif 

yaitu diantaranya dengan menerapkan model pembelajaran. Joyce (1992: 4) dalam 

Trianto (2012: 22) mengemukakan bahwa “setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai”. Melalui penerapan 

model pembelajaran yang interaktif dan inovatif diharapkan siswa dapat ikut serta 

aktif sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. 

Selain melalui penerapan model pembelajaran, untuk membuat siswa ikut 

serta aktif guru juga dapat menggunakan media pembelajaran. Hamalik (1986) 

dalam Arsyad (2011: 15) mengemukakan bahwa “pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa”. Dengan demikian, 

penggunaan media pembelajaran selain dapat membangkitkan motivasi dan minat 

siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman. Dalam hal ini guru harus dapat menetapkan model dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan keadaan lingkungan sekitar. 

Penggunaan model dan media pembelajaran dapat diterapkan pada semua mata 

pelajaran termasuk pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.  
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Berkaitan dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), menurut 

Powler dalam Winaputra (1992: 122) dalam Samatowa (2011: 3), IPA merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dan kebendaan yang tersusun secara 

teratur dan berlaku umum. Secara teratur artinya pengetahuan tersusun dalam 

suatu sistem dan berkaitan satu sama lain. Sedangkan berlaku umum artinya 

pengetahuan tidak hanya berlaku untuk beberapa orang, karena hasilnya sudah 

melalui proses eksperimentasi. Dalam hal ini berarti IPA perlu melalui proses 

eksperimen dengan prosedur tertentu untuk mendapatkan hasil yang akurat agar 

dapat digunakan sebagai acuan tidak hanya oleh beberapa orang. Selanjutnya 

Winaputra (1992) dalam Samatowa (2011: 3) menjelaskan bahwa IPA “tidak 

hanya merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, 

tetapi memerlukan kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah”. Dari dua 

pernyataan tentang pengertian IPA tersebut, dijelaskan bahwa IPA merupakan 

ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memahami alam sekitar melalui 

prosedur yang benar yaitu melalui observasi dan eksperimen, yang nantinya 

diharapkan memunculkan hasil yang akurat. 

Dalam proses pembelajaran, demikian halnya dalam pembelajaran IPA di 

SD Randugunting 3 Kota Tegal, guru belum mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran, dengan demikian peran guru lebih dominan. Selain itu, guru 

juga kurang memanfaatkan alat peraga dan lingkungan sekitar dalam usaha 

membuat pembelajaran lebih konkret agar siswa lebih paham. Guru dapat 

menggunakan berbagai macam media, metode, model, maupun strategi yang lebih 
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variatif dan tepat disesuaikan dengan karakteristik materi dan kemampuan siswa 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan. 

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan pembelajaran yang 

lazim dilakukan guru dalam mengajar IPA ialah pemberian materi secara 

langsung dengan menggunakan metode ceramah. Metode ceramah adalah metode 

yang paling tradisional yaitu guru berbicara dan siswa mendengarkan. “Dalam 

pembelajaran IPA metode ceramah kurang dianjurkan, karena untuk belajar IPA 

dituntut lebih aktif dan mempelajari informasi tangan pertama (first hand 

information)” (Sapriati dkk 2008: 3.10). Melalui metode ini guru dapat 

menyampaikan bahan pembelajaran yang relatif banyak kepada siswa dalam 

waktu yang relatif singkat. Selain ceramah, biasanya guru mengombinasikan 

pembelajaran menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab diterapkan 

untuk mengetahui sejauh mana siswa mengerti dan mengingat fakta yang sudah 

dipelajari. Pertanyaan yang diajukan bermaksud untuk merangsang siswa berpikir 

atau memperoleh umpan balik (Sapriati dkk 2008: 3.8). Kedua metode tersebut 

selanjutnya disebut dengan metode konvensional.  Pembelajaran yang bersifat 

konvensional tersebut lebih berpusat pada guru (teacher centered). Hal tersebut 

terlihat dari minimnya siswa yang berani aktif bertanya atau menjawab pertanyaan 

dari guru. Metode konvensional memang baik untuk diterapkan, tetapi hendaknya 

guru lebih memvariasikan metode pembelajaran yang dipadukan dengan media 

yang bersifat konkret, dengan tujuan agar pembelajaran lebih bermakna. Selain 

itu, sebagian besar guru juga belum menerapkan model pembelajaran inovatif 
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yang dapat lebih  mengaktifkan siswa. Keadaan pembelajaran semacam ini terjadi 

pula pada SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal.  

Berdasarkan data dokumentasi guru kelas IV di SD Negeri Randugunting 

3 Kota Tegal, diperoleh data nilai tahun pelajaran 2011/ 2012 pada pembelajaran 

IPA materi perubahan lingkungan. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa 

siswa belum mampu menyerap dan memahami materi secara maksimal. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil tes yang dilakukan guru sebagai evaluasi. 

Berdasarkan ketetapan nilai KKM sebesar 65 untuk mata pelajaran IPA, terdapat 

18 dari 44 siswa (40,90%) belum memenuhi KKM. Berdasarkan hasil analisis 

pembelajaran yang dilakukan Susriani, guru kelas IV, bahwa hal demikian terjadi 

karena siswa sulit diajak ikut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian 

ada kecenderungan siswa masih senang bermain sendiri. Kegiatan pembelajaran 

demikian berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. 

Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran 

yaitu dengan menaikkan standar KKM setiap tahunnya pada setiap mata pelajaran. 

Jika pada tahun pelajaran 2011/ 2012 kelas IV SD Randugunting 3 menetapkan 

KKM 65 untuk mata pelajaran IPA, pada tahun pelajaran 2012/ 2013 meningkat 

menjadi 68. Tentu saja ini menambah beban tersendiri bagi guru. Itulah sebabnya, 

identifikasi masalah belajar perlu dilakukan agar dapat segera ditemukan 

pemecahan masalahnya. Jika sudah ditemukan pemecahan masalahnya untuk 

kemudian dilakukan pembenahan pembelajaran, diharapkan akan membawa 

dampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. 
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan kondisi lingkungan sekitar. Arends (2001: 24) dalam Trianto (2012: 

25) “menyeleksi enam model pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru 

dalam mengajar, yaitu presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, 

pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas”. 

Satu diantara enam model yang praktis digunakan guru yaitu pengajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning). 

Menurut Dutch (1994) dalam Amir (2010: 21), PBL merupakan model 

intruksional yang menantang siswa ‘belajar untuk belajar’, bekerja sama dengan 

kelompok untuk mencari solusi suatu masalah dalam dunia nyata. Pembelajaran 

ini disesuaikan dengan karakteristik siswa SD, yaitu senang bermain,  

berkelompok, bergerak, dan melakukan sendiri. Tahap-tahap PBL juga sesuai 

dengan karakteristik IPA yaitu berbasis pembelajaran kontrukstivisme, yaitu 

pembelajaran dengan cara membangun pengetahuan baru berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Menurut Donal Woods (2000) dalam Amir 

(2010: 13), “PBL lebih dari sekedar lingkungan yang efektif untuk mempelajari 

pengetahuan tertentu. Ia dapat membantu pemelajar membangun kecakapan 

sepanjang hidupnya dalam memecahkan masalah, kerjasama tim, dan 

berkomunikasi”. 

Dilihat dari karakteristiknya, model Problem Based Learning (PBL) cocok 

untuk diterapkan pada pembelajaran IPA di SD kelas IV materi perubahan 

lingkungan. Materi tersebut berkaitan dengan perubahan lingkungan yang dapat 
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membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Dengan menerapkan model PBL 

dalam pembelajaran, diharapkan siswa dapat memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan perubahan lingkungan, kemudian didiskusikan agar diperoleh 

solusi berdasarkan pengalaman siswa, didukung oleh sumber data ataupun fakta 

yang terjadi. Pada pembelajaran berbasias PBL, siswa akan diberi kebebasan 

untuk mengamati, menganalisis dan menarik kesimpulan sendiri. Selain itu, siswa 

juga dilatih untuk menyelesaikan masalah secara runtut sehingga berguna bagi 

kehidupannya di masa mendatang dalam upaya menyelesaikan masalah 

berdasarkan penyebab dan dampak apa yang dapat ditimbulkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Pembelajaran Perubahan 

Lingkungan melalui Model Problem Based Learning pada Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Randugunting 3 Kota Tegal”. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi letak 

permasalahan pada pembelajaran IPA kelas IV materi perubahan lingkungan di 

SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal. Kegiatan pembelajaran IPA yang selama 

ini dilakukan cenderung memaksimalkan peran guru dan meminimalkan peran 

serta keterlibatan siswa. Hal ini mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

belum maksimal. Hasil belajar yang belum maksimal terlihat dari hasil tes yang 

dilakukan pada siswa tahun pelajaran 2011/ 2012 dengan hasil 40,90% belum 

tuntas KKM. Oleh karena itu, perlu adanya upaya baru untuk meningkatkan 
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performansi guru, aktivitas dan hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan 

pada siswa kelas IV di SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal.  

Maka yang menjadi permasalahan utama yang hendak dipecahkan melalui 

penelitian ini adalah:  

“Bagaimana cara meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal pada materi 

perubahan lingkungan?” 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu dilakukan beberapa tindakan 

untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tindakan yang dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan agar dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan model Problem Based 

Learning (PBL) untuk membelajarkan materi perubahan lingkungan pada siswa 

kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai 

berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan cara meningkatkan 

performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa dalam rangka perbaikan 

pembelajaran. Di samping itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan baru, khususnya terhadap dunia pendidikan jenjang Sekolah Dasar 

mata pelajaran IPA. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

hendak dicapai diantaranya sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan performansi guru dalam membelajarkan materi perubahan 

lingkungan pada siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

melalui model Problem Based Learning (PBL). 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 

Kota Tegal pada pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan melalui 

model Problem Based Learning (PBL). 

(3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota 

Tegal pada pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan melalui model 

Problem Based Learning (PBL). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru dan 

sekolah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota 

Tegal pada pembelajaran IPA khususnya pada materi perubahan lingkungan. 

(2) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Randugunting 3 Kota Tegal khususnya mata pelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan melalui model Problem Based Learning (PBL). 

(3) Meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan masalah alam yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. 
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(4) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan alam 

sekitarnya. 

1.4.2 Bagi Guru 

(1) Meningkatkan performansi guru dalam membelajarkan IPA materi perubahan 

lingkungan kelas IV SD. 

(2) Memberikan informasi tentang pelaksanaan Problem Based Learning (PBL) 

untuk pembelajaran IPA di SD. 

(3) Meningkatkan motivasi guru untuk menciptakan pembelajaran IPA yang 

inovatif. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

(1) Meningkatkan motivasi sekolah dalam upaya perbaikan sistem pembelajaran 

IPA, utamanya materi perubahan lingkungan di kelas IV. 

(2) Menambah inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kualitas sekolah yang pada akhirnya menjadikan citra sekolah 

menjadi lebih baik lagi. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Meningkatkan daya pikir dan keterampilan menerapkan model Problem 

Based Learning (PBL) dalam pembelajaran IPA kelas IV materi perubahan 

lingkungan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Dalam kajian pustaka dipaparkan mengenai kajian teori, kajian empiris, 

kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

2.1 Kajian Teori 

Dalam kajian teori akan dibahas tentang pengertian belajar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar, arti belajar bagi siswa SD, aktivitas belajar, hasil 

belajar, karakteristik siswa SD, pengertian mengajar, pengertian pembelajaran, 

pembelajaran IPA SD, performansi guru, pengertian model pembelajaran, model 

Problem Based Learning (PBL), materi perubahan lingkungan, dan penerapan 

model PBL pada materi perubahan lingkungan. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikian Nasional 

Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.  
 
Crow and Crow (1960) dalam Sugandi dan Haryanto (2007: 6) bahwa 

“pendidikan diartikan sebagai proses di mana pengalaman atau informasi 

diperoleh sebagai hasil dari proses belajar”. 
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Dengan paparan tentang pengertian pendidikan tersebut, pendidikan 

adalah usaha sadar berupa bantuan yang diberikan pendidik kepada peserta didik 

yang berupa pengalaman yang berguna untuk  mengembangkan kemampuan 

intelektual, keterampilan, sikap, dan bentuk tingkah laku lainnya, sehingga 

menjadi manusia yang berguna di masyarakat. 

Dalam upaya mewujudkan pendidikan terdapat beberapa komponen yang 

mempengaruhi, salah satu komponen tersebut adalah belajar. Pengertian tentang 

belajar banyak dikemukakan oleh ahli pendidikan, antara lain Slameto (2010: 2) 

berpendapat bahwa “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Slavin 

(1994: 152) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) mendefinisikan bahwa “belajar 

merupakan perubahan perilaku individu yang disebabkan oleh pengalaman”. 

Sumardi Suryobroto (1983: 181) dalam Hendrarno, Sutoyo, dan Abidin (1995: 49) 

berpendapat bahwa “belajar ditunjukkan oleh adanya perubahan perilaku sebagai 

hasil pengalaman”. Rifa’i dan Anni (2009: 83) berpendapat bahwa “pengalaman 

dalam pengertian belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis dan sosial”. 

Hilgart Ernest R (1962: 252) dalam Hendrarno, Sutoyo, dan Abidin (1995: 50) 

mendefinisikan “belajar sebagai suatu proses kegiatan yang menghasilkan 

perubahan dalam memberikan sambutan terhadap suatu situasi dan bahwa 

perubahan itu tidak boleh hanya ditandai oleh pertumbuhan atau keadaan yang 

bersifat sesaat”. 
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Berdasarkan pendapat ahli pendidikan tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa belajar mempunyai tiga unsur utama. Pertama yaitu belajar berkaitan 

dengan perubahan perilaku yang mencakup seluruh aspek. Indikasi keberhasilan 

seseorang dalam belajar yaitu adanya perubahan perilaku dalam diri individu 

pebelajar secara menyeluruh terhadap pengetahuan, keterampilan,  dan sikap, baik 

yang tampak maupun tidak tampak secara langsung. Kedua yaitu perubahan 

perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. Adanya perubahan 

perilaku yang nampak merupakan akibat pengalaman dari proses belajar individu. 

Ketiga yaitu perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Perubahan perilaku yang ditimbulkan akibat proses belajar akan cenderung 

bersifat menetap. Sesuatu yang sudah dipelajari akan cenderung melekat apalagi 

jika dilatih atau diasah secara terus menerus.  

Berdasarkan cakupan tiga unsur utama belajar, maka belajar dapat 

diartikan sebagai usaha sadar manusia untuk memperoleh perubahan perilaku 

yang bersifat permanen yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, maupun 

afektif yang didasarkan pada pengalaman pebelajar. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Perubahan perilaku yang nampak bagi siswa merupakan hasil dari proses 

belajar. Siswa dapat dikatakan belajar jika terjadi perubahan perilaku yang bersifat 

permanen setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Meskipun siswa 

berada dalam pembelajaran di suatu kelas yang sama, belum tentu semua siswa 

mengalami peristiwa belajar.  
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Belajar dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut 

Rifa’i dan Anni (2009: 97), faktor internal yang mempengaruhi belajar seseorang 

meliputi kondisi fisik, psikis, dan kondisi sosialnya. Kesempurnaan dan kualitas 

kondisi internal yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, 

dan hasil belajar. 

Kondisi fisik seseorang seperti kesehatan organ akan berpengaruh 

terhadap kegiatan belajar, misalnya siswa yang memiliki keterbatasan dalam 

membedakan warna, akan mengalami kesulitan dalam belajar melukis atau belajar 

yang menggunakan bahan-bahan berwarna.  

Kondisi psikis seperti kemampuan intelektual dan emosional seseorang 

juga berpengaruh terhadap kegiatan belajar, misalnya siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah akan mengalami kesulitan saat mempersiapkan kegiatan 

belajar, apalagi saat mengikuti proses belajar. Siswa yang sedang mengalami 

ketegangan emosional, misalnya merasa takut dengan guru juga dapat mengalami 

kesulitan saat mempersiapkan diri memulai kegiatan belajar.  

Kondisi sosial juga berpengaruh terhadap kegiatan belajar, misalnya siswa 

yang mengalami hambatan bersosialisasi akan mengalami kesulitan beradaptasi 

dengan lingkungan, yang pada akhirnya mengalami hambatan belajar. Faktor-

faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman 

belajar, dan perkembangan. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar adalah kondisi eksternal yang 

ada di lingkungan siswa. Beberapa faktor eksternal antara lain variasi dan derajat 

kesulitan materi yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan dan 
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budaya belajar masyarakat. Faktor tersebut akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

serta hasil belajar.  

Dengan mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi belajar, 

guru dapat turut mengondisikan suasana belajar yang mendukung mulai dari 

persiapan hingga kegiatan belajar sehingga hasil belajar yang dicapai dapat 

memuaskan. 

2.1.3  Arti Belajar bagi Siswa SD 

Pada proses belajar, terjadi atau tidak terjadinya belajar tergantung pada 

siswa. Pada usia siswa SD, guru harus memahami cara belajar mereka dengan 

didasarkan pada usianya agar sesuai dengan perkembangan fisik dan 

emosionalnya. Pada kegiatan belajar, guru sebaiknya bertindak sebagai fasilitator. 

Proses belajar siswa dapat berasal dari lingkungan sekitar berupa keadaan alam, 

benda-benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau hal-hal lain yang dijadikan bahan 

belajar. Tindakan belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang dapat 

diamati oleh guru. 

Dalam usahanya menciptakan kegiatan belajar, guru harus memiliki 

pemahaman bagaimana siswa usia SD itu belajar, kegiatan belajar yang diciptakan 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Piaget (1896-1980) dalam 

Sumantri dan Permana (2001: 15) siswa SD merupakan seorang anak yang aktif, 

menyusun pengetahuan mereka sendiri ketika mereka mengeksplorasi lingkungan 

kemudian tumbuh secara kognitif terhadap pemikiran-pemikiran yang logis. Bagi 

Vygotsky (1896-1934) dalam Sumantri dan Permana (2001: 15) siswa SD 

mengonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi pengajaran dan sosial 
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dengan guru asalkan guru itu menjembatani antara bahasa dan tanda atau simbol 

untuk mengarahkan siswa ke arah pemikiran yang bersifat verbal. Sedangkan bagi 

Bruner (1960-an) dalam Sumantri dan Permana (2001: 15) melalui aktivitas 

dengan guru, siswa SD mengonstruksi pengetahuan dalam bentuk tampilan spiral 

mulai dari kemampuan berbahasa secara sederhana hingga dapat menggunakan 

bahasa yang lebih kompleks dalam kehidupan sehari-harinya. 

Menjadi perhatian penting bahwa siswa SD merupakan seorang yang aktif. 

Seorang guru yang baik adalah mampu menyediakan lingkungan atau bahan 

belajar (learning materials) yang cukup bagi siswanya sebab guru tahu bahwa 

siswa senang mengeksplorasi lingkungan belajar. Guru perlu menciptakan sistem 

interaksi dalam pembelajaran sehingga siswa mampu berinteraksi dengan guru, 

sesama teman, maupun masyarakat dengan baik. Pengetahuan siswa akan terus 

berkembang ketika mereka mengeksplorasi lingkungan belajar yang didasarkan 

pengalaman yang siswa miliki. 

Siswa dikatakan berhasil dalam kegiatan belajar jika hasil yang dicapai 

sesuai dengan tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem 

pembelajaran yang sangat penting. Semua komponen pembelajaran seperti 

pemilihan materi atau bahan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pemilihan 

sumber belajar, serta penyusunan alat evaluasi pembelajaran yang ditetapkan 

dalam tujuan. Perumusan tujuan belajar yang baik akan membantu siswa dalam 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat memberikan 

manfaat dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
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Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku yang 

relatif tetap sebagai hasil latihan dan pengalaman tidak cukup menggambarkan 

kegiatan belajar yang dilakukan siswa SD. Tujuan belajar yang dirancang guru 

dalam kegiatan belajar setidaknya menjadikan anak-anak senang. Melalui belajar, 

siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap cepat tanggap terhadap peristiwa-

peristiwa yang terjadi di lingkungannya, khususnya perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan sosial dan teknologi. 

2.1.4 Aktivitas Belajar 

Poerwadarminta (2003: 23) dalam Yusfy (2011) menjelaskan bahwa 

“aktivitas adalah kegiatan. Jadi aktivitas belajar ialah kegiatan-kegiatan yang 

menunjang keberhasilan belajar”. Disesuaikan dengan pembelajaran saat ini yang 

lebih dipusatkan pada siswa, maka yang menjadi fokus di sini yaitu aktivitas 

siswa. 

Paul B. Diedrich dalam Hamalik (2004: 172-173) membagi kegiatan 

belajar menjadi 8 kelompok. Pertama, kegiatan-kegiatan visual, meliputi 

membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain. Kedua, kegiatan-

kegiatan lisan (oral), meliputi mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi. Ketiga, kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan 

mendengarkan radio. Keempat, kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis 
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cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan 

tes, dan mengisi angket. Kelima, kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi 

menggambar, membuat grafik, diagram, peta, dan pola. Keenam yaitu kegiatan-

kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

Ketujuh yaitu kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenung, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, 

dan membuat keputusan. Kedelapan yaitu kegiatan-kegiatan emosional, meliputi 

minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, maka 

terciptalah belajar aktif. Menurut Sudjana (2010: 61) siswa dikatakan memiliki 

keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku meliputi: 

(1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, 
(2) terlibat dalam pemecahan masalah, 
(3) bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak 

memahami persoalan yang dihadapinya, 
(4) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah, 
(5) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, 
(6) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya, 
(7) melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis, 
(8) kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 

diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 
dihadapinya. 

 
Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti: sering bertanya kepada guru atau siswa lain tentang hal yang belum 

dipahami, menyelesaikan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab 

pertanyaan, senang diberi tugas belajar dan lain sebagainya.  
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Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, baik kegiatan fisik 

maupun kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar 

seperti mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, 

dan mengkomunikasikan. Sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan 

terintegrasi seperti saat melakukan diskusi kelompok, terus melatih kemampuan 

diri, dan menerapkan kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan pembelajaran. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Sudjana (2010: 22) 

bahwa “hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya”. Suprijono (2010: 7) bahwa “hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja”.  Rifa’i dan Anni  (2009: 85) berpendapat bahwa “hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar”. Rifa’I dan Anni (2009: 85) berpendapat bahwa hasil 

belajar baru dapat diperoleh setelah peserta didik mengalami aktivitas belajar. 

Peserta didik yang mengalami aktivitas belajar mengenai sebuah konsep akan 

menuai penguasaan konsep sebagai hasil dari belajar peserta didik.  

Gagne dan Briggs (1979) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 90-1) berpendapat 

bahwa hasil belajar dapat berupa kemahiran intelektual (intelectual skills), strategi 
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kognitif (cognitive strategies), informasi verbal (verbal information), kemahiran 

motorik (motor skills), dan sikap (attitudes). Kemahiran intelektual adalah 

kemampuan yang membuat individu menjadi kompeten. Kemampuan ini dimulai 

dari kemampuan berbahasa sederhana seperti menyusun kalimat hingga 

kemampuan teknis maju, seperi kegiatan ilmiah. Strategi kognitif adalah 

kemampuan yang mengatur perilaku belajar, mengingat dan berpikir. Kemampuan 

dalam strategi kognitif digunakan oleh siswa dalam memecahkan masalah secara 

kreatif. Informasi verbal adalah kemampuan yang diperoleh siswa dalam bentuk 

informasi atau pengetahuan verbal. Siswa memperoleh informasi dari memori 

yang dimiliki, seperti nama bulan, hari, minggu, bilangan, huruf, kota, negara, dan 

sebagainya. Kemahiran motorik adalah kemampuan yang berkaitan dengan 

kelenturan syaraf atau otot, misalnya mengendarai sepeda dan menulis. Sikap 

merupakan kecenderungan siswa untuk merespon sesuatu. 

Hasil belajar menurut Bloom (1956) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 86-90) 

dibedakan menjadi tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar. Ranah 

belajar terdiri dari ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective 

domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain).  

Ranah kognitif menekankan pada aspek pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual. Ranah ini memiliki jenjang dari yang rendah mulai dari  

pengetahuan, yang menitikberatkan pada aspek ingatan terhadap materi yang telah 

dipelajari mulai dari fakta sampai teori. Pemahaman yaitu langkah awal untuk 

dapat menjelaskan dan menguraikan sebuah konsep ataupun pengertian. 

Penerapan yaitu kemampuan menggunakan bahan yang telah dipelajari ke dalam 
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situasi yang nyata, meliputi aturan, metode, konsep, prinsip, dalil dan teori. 

Analisis yaitu kemampuan merinci bahan menjadi bagian-bagian supaya 

strukturnya mudah untuk dimengerti. Sintesis yaitu kemampuan 

mengombinasikan bagian-bagian menjadi struktur baru. Penilaian, yaitu 

kemampuan mempertimbangkan nilai untuk maksud tertentu berdasarkan kriteria 

internal dan kriteria eksternal. 

Ranah afektif menekankan pada perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah 

ini memiliki jenjang dari yang rendah mulai dari penerimaan, berkaitan dengan 

bagaimana memperoleh, menangani, dan mengarahkan perhatian siswa. 

Penanggapan mengacu pada pertisipasi aktif siswa yang dibuktikan dengan 

kemahiran, keinginan dan kepuasan dalam merespon, misalnya menanggapi, 

menyimak dan bertanya. Penilaian yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai yang 

ditanamkan dalam pembelajaran, membuat pertimbangan terhadap berbagai nilai 

untuk diyakini dan diaplikasikan. Pengorganisasian yaitu kemampuan siswa 

mengorganisasi suatu sistem nilai. Pembentukan pola hidup yaitu pengembangan 

sistem nilai agar menjadi karakteristik gaya hidup. 

Ranah psikomotorik menekankan pada kemampuan fisik, seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ranah 

ini memiliki jenjang dari yang rendah mulai dari persepsi, berkaitan dengan 

penggunaan alat indera untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan 

motorik. Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Gerakan 

terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal dalam belajar keterampilan 

kompleks. Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan kinerja di mana gerakan 
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yang telah dipelajari menjadi biasa. Gerakan kompleks berkaitan dengan 

kemahiran kinerja dari tindakan motorik mencakup pola gerakan yang kompleks. 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan agar dapat 

memodifikasi gerakan. Kreativitas mengacu pada penciptaan pola gerakan baru 

yang disesuaikan dengan situasi tertentu. 

Dari pendapat ahli tentang pengertian serta ranah hasil belajar, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh siswa setelah 

mengalami proses belajar. 

2.1.6 Karakter Siswa SD 

Cara siswa belajar juga berbeda-beda pada tiap jenjangnya. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh perkembangan fisik, emosional, dan bahasanya. Kurnia dkk 

(2007: 1.20-1) berpendapat bahwa: 

Para pendidik memberi sebutan anak usia sekolah dasar, karena pada 
rentang usia ini (6-12 tahun) anak bersekolah di sekolah dasar. Di 
sekolah dasar, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan 
dan keterampilan yang dianggap penting untuk keberhasilan 
melanjutkan studi dan penyesuaian diri dalam kehidupannya kelak.  
 

Usia anak SD  termasuk ke dalam perkembangan masa anak akhir. 

Menurut Kurnia dkk (2007: 1.20-2) usia anak SD merupakan usia yang 

menyulitkan, usia tidak rapi, usia bertengkar, usia kritis dalam dorongan 

berprestasi, usia berkelompok, usia penyesuaian diri, usia kreatif, dan usia 

bermain. 

Siswa SD termasuk ke dalam usia yang menyulitkan, karena anak pada 

masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang 
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tuanya sendiri. Siswa usia SD disebut juga usia tidak rapi karena anak tidak 

memperhatikan penampilannya. Pada usia tersebut terjadi pertengkaran, oleh 

karena itu orang tua menyebutnya sebagai usia bertengkar. Siswa usia SD juga 

merasakan dorongan berprestasi untuk mencapai keberhasilan, sehingga disebut 

usia kritis dalam dorongan berprestasi. Keinginan untuk diterima oleh teman-

teman sebaya sebagai anggota kelompok, membuat usia ini disebut juga usia 

berkelompok. Usia ini disebut juga usia penyesuaian diri karena mereka berusaha 

beradaptasi dengan keadaan yang berlaku dalam kelompok. Selain itu usia ini 

dikenal sebagai usia kreatif. Besarnya minat dalam kegiatan bermain yang 

dilakukan mereka membuat usia ini disebut juga usia bermain. 

Perkembangan kognitif anak berlangsung secara berurutan sesuai dengan 

perkembangan umurnya. Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 27-30) 

bahwa ada empat tingkat perkembangan kognitif anak. Pertama, tahap 

sensorimotorik (0-2 tahun), anak menyusun pemahaman dengan mengordinasikan 

pengalaman indera (sensori) dengan gerakan motorik. Pada akhir tahap ini, akan 

terlihat pola sensorimotorik yang lebih kompleks. Kedua, tahap praoperasional (2-

7 tahun), anak sudah mampu menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan 

objek-objek dunia. Pemikiran anak masih animisme, egosentris, dan intuitif. 

Ketiga, tahap operasional konkret (7-11 tahun), anak mampu mengoperasionalkan 

berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Penalaran logika 

menggantikan penalaran intuitif. Di samping itu, pemikiran tidak lagi sentrasi 

tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan. Kemampuan untuk menggolongkan sudah ada tetapi belum dapat 
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memecahkan masalah yang abstrak. Keempat, tahap operasional formal (11-15 

tahun), anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis, serta mampu 

menyusun rencana untuk pemecahan masalah-masalah dan menarik kesimpulan 

secara sistematis. 

Piaget (1986: 277) dalam Soeparwoto, Hendriyani, dan Liftiah (2007: 85) 

mengemukakan bahwa “siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Pada 

usia ini, anak sudah memahami hubungan fungsional, karena mereka sudah 

menguji coba suatu permasalahan”. Menurut tahap perkembangan Piaget, siswa 

usia Sekolah Dasar termasuk dalam golongan tahap operasional konkret. Pada 

tahap ini mereka sudah mampu berpikir konkret dalam memahami sesuatu 

sebagaimana kenyataannya, mampu mengkonversi angka, serta memahami 

konsep melalui pengamatan sendiri dan lebih objektif. Anak usia SD juga banyak 

mengalami perubahan baik fisik maupun mental hasil perpaduan faktor intern 

maupun pengaruh dari luar yaitu lingkungan keluarga, sekolah, mayarakat dan 

dengan teman sebayanya. 

2.1.7 Pengertian Mengajar 

Moore (2001: 5) dalam Rusman (2012: 153) bahwa “mengajar adalah 

sebuah tindakan dari seseorang yang mencoba untuk membantu orang lain 

mencapai kemajuan dalam berbagai aspek seoptimal mungkin sesuai dengan 

potensinya”. Hunter (1994: 6) dalam Rusman (2012: 153) bahwa “mengajar 

adalah sebuah proses membuat dan melaksanakan sebuah keputusan sebelum, 

selama, dan sesudah proses pembelajaran”. Subiyanto (1988: 30) dalam Trianto 

(2012: 17) bahwa “mengajar pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menolong 
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para siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta ide dan apresiasi 

yang menjurus kepada perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa“.  Menurut 

Slameto (2010: 30) “Teaching is the guidance of learning. Mengajar adalah 

bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Definisi ini menunjukkan bahwa 

yang aktif mengalami proses belajar adalah siswa….”. T. Raka Joni (1985: 3) 

dalam Sumantri dan Permana (2001: 21) menjelaskan bahwa: 

Mengajar sebagai penciptaan suatu sistem lingkungan yang 
memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri 
dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi yaitu tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai, guru dan siswa, materi 
pembelajaran, bentuk kegiatan pembelajaran, serta sarana dan 
prasarana belajar mengajar yang tersedia. 
 
Gazali (1974) dalam Slameto (2010: 30) bahwa “mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat”. 

Walaupun dilaksanakan dengan cara yang singkat dan tepat, seorang guru juga 

harus memperhatikan karakteristik siswa yang beraneka ragam. Untuk dapat 

mengajar dengan baik, seorang guru perlu menguasai beberapa keterampilan dasar 

dalam mengajar. Menurut Rusman (2012: 80), “keterampilan dasar mengajar 

(teaching skills) merupakan bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang 

harus dimiliki seorang guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran 

secara terencana dan profesional”. Menurut Rusman (2012: 80-92), keterampilan-

keterampilan tersebut meliputi keterampilan membuka pelajaran, bertanya, 

memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengelola kelas, pembelajaran perseorangan, dan menutup 

pelajaran. 



28 
 

 
 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengajar 

adalah suatu aktivitas menghubungkan siswa dengan lingkungan tempat belajar, 

disesuaikan dengan potensi yang dimiliki siswa agar dapat berkembang secara 

optimal. 

2.1.8 Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab II 

pasal 2 ayat 20 menyebutkan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Menurut Suprijono (2010: 13) “pembelajaran berdasarkan makna lesikal adalah 

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari”. Menurut Trianto (2012: 17) 

“pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan”. Menurut Briggs (1992) 

dalam Rifa’i dan Anni (2009: 191) “pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

(events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik 

itu memperoleh kemudahan”. Menurut Gagne (1981) dalam Rifa’I dan Anni 

(2009: 192) “pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta 

didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar”. Menurut Rusman 

(2012: 134) “pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi 

antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran”. Selain media, di dalam pembelajaran juga terdapat tujuan, materi, 

metode dan evaluasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman 
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(2012: 1), bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu tujuan, materi, metode dan evaluasi yang saling berhubungan. 

Menurut Nyoman Sudana Degeng (2004) dalam Hamid (2011: 24-5), 

beberapa faktor penting yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran adalah 

kondisi, strategi dan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran adalah faktor yang 

mempengaruhi metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran, misalnya tujuan, 

karakteristik bidang studi, kendala, dan karakteristik siswa. Strategi pembelajaran 

adalah strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran, serta 

pengelolaan pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat berupa efektivitas, efisiensi, 

dan daya tarik pembelajaran. 

Dari berbagai pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di 

mana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah untuk 

mencapai tujuan yang talah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.9 Pembelajaran IPA SD 

Semiawan (2008: 104) bahwa “sains tidak bisa diajarkan semata dengan 

ceramah. Pendidikan Sains berarti bahwa proses pembelajaran terjadi by doing 

science di mana mereka yang belajar bukan menjadi spektator, melainkan aktif 

terlibat sejak dini dalam pengalaman nyata”. De Vito et al (1993) dalam 

Samatowa (2011: 104) menjelaskan  bahwa: 

Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan 
sehari-hari siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan 
pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, membangun rasa ingin 
tahu tentang segala sesuatu yang ada di lingkungannya, membangun 
keterampilan yang diperlukan, dan menimbulkan kesadaran siswa 
bahwa belajar IPA menjadi sangat diperlukan untuk dipelajari. 
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Pembelajaran IPA juga berorientasi pada pembelajaran konstruktivisme, 

yaitu pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman siswa. Blough et al (1958) 

dalam Samatowa (2011: 104) menjelaskan bahwa: 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar perlu didasarkan pada 
pengalaman untuk membantu siswa belajar IPA, mendeskripsikan dan 
menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya. Tujuan utama pembelajaran 
IPA SD adalah membantu siswa memperoleh ide, pemahaman, 
keterampilan (life skills) esensial sebagai warga Negara. Life skills 
esensial yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan menggunakan 
alat tertentu, kemampuan mengamati benda dan lingkungan 
sekitarnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan berkomunikasi 
secara efektif, menanggapi dan memecahkan masalah secara efektif. 
 

Pembelajaran IPA di SD hendaknya menyediakan berbagai pengalaman 

belajar untuk memahami konsep dan proses IPA. Pemahaman ini diperlukan agar 

nantinya siswa dapat tanggap terhadap isi-isu yang terjadi, baik isu lokal, 

nasional, maupun global yang terjadi. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui 

penyebab, dampak, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah 

dampak negatifnya. 

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di 

SD memerlukan pembelajaran yang melibatkan siswa langsung, baik dalam 

observasi maupun eksperimentasi yang membuat pemahaman siswa semakin 

meningkat sehingga membawa dampak  positif yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.10 Performansi Guru 

Seorang guru hendaknya memiliki kompetensi dasar sebagai acuan dalam 

melakoni profesinya. Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 

Ayat 10 menjelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 
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keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Rusman (2012: 70) 

menjelaskan bahwa: 

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan 
kata lain kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau 
kemampuan. Kompetensi guru yaitu merupakan kemampuan seorang 
guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara 
bertanggungjawab dan layak. 

 

Kompetensi mempengaruhi keprofesionalan guru.  Dalam Undang-undang 

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan 

bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah”. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa guru 

adalah pendidik profesional yang dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, 

harus menguasai beberapa kompetensi. 

Wahyudi (2012: 128) menjelaskan bahwa: 

Kinerja atau performansi guru merupakan hasil kerja nyata secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang guru dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
yang meliputi menyusun program pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisis evaluasi.  
 

Menurut Supriyadi (1999) dalam Wahyudi (2012 : 104), “guru yang 

memiliki kinerja baik adalah guru yang profesional dan memiliki pengetahuan dan 

kemampuan profesi”. Guru yang profesional salah satu cirinya yaitu menguasai 
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empat kompetensi pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

professional. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 

tentang guru dan dosen, bahwa kompetensi guru dikelompokkan menjadi 4 

kelompok, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional. Menurut Rifai dan Anni (2009: 7-11), 

menjelaskan empat kompetensi pendidik, sebagai berikut: 

Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran meliputi pemahaman terhadap 

siswa, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, 

dan mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan diri. Kompetensi 

pedagogik yang dimiliki guru meliputi penguasaan karakteristik siswa, menguasai 

teori dan prinsip-prinsip belajar, menguasai kurikulum, terampil melakukan 

kegiatan yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kegiatan pendidikan, memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan potensinya, berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan 

siswa, terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, dan 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, serta melakukan tindakan reflektif 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan 

kemampuan yang berkenaan dengan performansi pribadi seorang pendidik. 

Kompetensi kepribadian meliputi bertindak sesuai dengan norma dan kebudayaan 

Indonesia, menampilkan pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi 
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siswa dan masyarakat, arif, dan berwibawa. Selanjutnya, kompetensi kepribadian 

ditunjukkan dengan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

pendidik, dan rasa percaya diri, serta menjunjung kode etik profesi pendidik. 

Ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan 

kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam untuk membimbing siswa mencapai standar kompetensi yang telah 

ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kompetensi profesional guru, 

meliputi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, serta 

menguasai standar kompetensi maupun kompetensi dasar setiap mata pelajaran. 

Selanjutnya, profesional guru juga meliputi kreativitas dalam pengembangan 

materi pembelajaran, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan refleksi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam rangka pengembanngan diri. 

Keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik dengan siswa, guru, tenaga 

pendidik, oarang tua siswa, maupun masyarakat. Kompetensi sosial guru, meliputi 

bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif, melakukan komunikasi secara 

efektif dan santun, dan dapat menyesuaikan diri di tempat tugas, serta 

mengadakan komunikasi dengan anggota komunitas seprofesi maupun dengan 

anggota profesi lain secara lisan, tulisan, dan sebagainya. 

Hal-hal di atas harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh 

pendidik sebagai tanggung jawab untuk membentuk diri sebagai guru yang 
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profesional dan dapat memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan terhadap diri 

sendiri, pekerjaan, siswa, lembaga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa performansi guru merupakan 

kinerja guru yang berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang berprinsip pada 

empat kompetensi. 

2.1.11 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Arends (1997: 7) dalam Trianto (2012: 22), “model pembelajaran 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, 

sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya”. Menurut Joyce dan Weil 

(1980: 1) dalam Rusman (2012: 133), “model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. Joyce (1992: 4) dalam 

Trianto (2012: 22) mengemukakan bahwa “setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai”.  

Model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode dan prosedur. Menurut Kardi dan Nur (2000: 9) dalam Trianto 

(2012: 23), ciri-ciri model pembelajaran adalah (1) bersifat rasional, teoritis, dan 

logis; (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar; (3) 

tingkah laku mengajar yang diperlukan agar pembelajaran tersebut dapat 
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dilaksanakan dengan berhasil; (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah pola yang dirancang yang menggambarkan prosedur yang sistematis 

berupa proses yang ditempuh dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu. 

2.1.12 Model Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata pula, yaitu 

melalui Problem Based Learning (PBL). Menurut Tan (2003) dalam Rusman 

(2012: 229) menjelaskan bahwa: 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan inovasi dalam 
pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir siswa betul-
betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang 
sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, 
dan mengembangkann kemampuan berpikirnya secara 
berkesinambungan. 
 

Selanjutnya, Ratumanan (2002: 123) dalam Trianto (2012: 92) 

berpendapat bahwa PBL “membantu siswa memproses informasi yang sudah jadi 

dalam benak siswa dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia 

sosial dan sekitarnya”. Selanjutnya Dutch (1994) dalam Amir (2009: 21) 

mengemukakan bahwa “PBL merupakan model intruksional yang menantang 

siswa belajar untuk belajar, bekerjasama dengan kelompok untuk mencari solusi 

suatu masalah dalam dunia nyata”.  
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PBL merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran 

konstruktivisme. Teori konstruktivis ini penting dalam psikologi pendidikan yaitu 

dalam hal ini guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, 

tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Menurut 

Schmidt (1993); Savery dan Duffy (1995); Hendry dan Murphy (1995) dalam 

Rusman (2012: 231), dari segi paedagogis, PBL didasarkan pada teori belajar 

konstruktivisme bahwa untuk memecahkan suatu masalah perlu adanya interaksi 

antara pengalaman siswa dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Pemecahan 

masalah tersebut perlu melewati beberapa tahap untuk dicari solusi pemecahan 

masalah yang terbaik. Pada akhirnya, PBL diharapkan dapat membuat siswa 

memiliki pemahaman yang utuh dari sebuah materi yang diformulasikan dengan 

masalah, penguasaan sikap positif dan keterampilan secara bertahap dan 

berkesinambungan. PBL  menuntut aktivitas mental siswa dalam memahami suatu 

konsep, prinsip, dan keterampilan melalui masalah yang disajikan pada awal 

pembelajaran. Masalah menjadi titik tolak pembelajaran untuk memahami prinsip 

mengembangkan keterampilan yang dimiliki siswa. Siswa membangun konsep 

atau prinsip tersebut dengan kemampuan yang mereka miliki dan 

mengintegrasikannya dengan keterampilan dan pengetahuan yang sudah dipahami 

sebelumnya. 

Smith (2005) dalam Amir (2009: 27) bahwa dengan PBL siswa: 

akan meningkatkan kecakapan pemecahan masalahnya, lebih mudah 
mengingat, meningkat pemahamannya, meningkat pengetahuannya 
yang relevan dengan dunia praktik, mendorong mereka penuh 
pemikiran, membangun kemampuan kepemimpinan dan kerja sama, 
kecakapan belajar, dan memotivasi pebelajar. 
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Menurut Wena (2010: 52) “pembelajaran pemecahan masalah menjadi 

sangat penting untuk diajarkan”. Menurut Donalds Woods (2000) dalam Amir 

(2009: 13), PBL dapat membantu siswa mempunyai kecakapan memecahkan 

masalah, bekerjasama, dan berkomunikasi. Torp dan Sage (2002) dalam Sahin dan 

Yorek (2009: 754) menggambarkan Problem Based Learning sebagai berikut:  

PBL as focused, experiential learning organized around the 
investigation and resolution of messy, real-world problems. They 
describe students as engaged problem solvers, seeking to identify the 
root problem and the conditions needed for a complete solution and 
in the process becoming self-directed. 

Pernyatan di atas menjelaskan bahwa Problem Based Learning sebagai 

fokus, pengalaman belajar terorganisir dalam penyelidikan dan penyelesaian 

masalah di dunia nyata. Mereka menggambarkan siswa sebagai pemecah masalah 

yang aktif, berusaha untuk mengidentifikasi akar masalah dan kondisi yang 

diperlukan untuk mencari solusi. 

In Problem Based Learning, students follow a certain pattern of 
exploration which begins with the consideration of a problem 
consisting of occurrences needing explanations. During discussion 
with peers in tutorial groups, students try to identify the fundamental 
principles or processes. Here, students stimulate their existing 
knowledge and find that they may need to undertake further study in 
certain areas. As a result of this, students research the necessary 
points and then discuss their findings and difficulties within their 
groups. (Selcuk 2010: 712) 
 

Dalam Problem Based Learning, siswa mengikuti pola eksplorasi tertentu 

yang dimulai dengan mempertimbangkan masalah yang terdiri dari kejadian yang 

membutuhkan penjelasan. Selama diskusi dengan teman-temannya dalam 

kelompok, siswa mencoba mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar atau proses. Di 
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sini, siswa dirangsang untuk menemukan suatu akar masalah yang perlu dilakukan 

penyelesaian lebih lanjut. Sebagai akibat dari hal ini, siswa meneliti hal-hal yang 

diperlukan dan kemudian mendiskusikan temuannya dan kesulitan dalam 

kelompok mereka. Sejalan dengan karakteristik PBL menurut Rusman (2012: 

232), karakteristik PBM berorientasi pada permasalahan yang menjadi titik awal 

dalam pembelajaran. Permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang 

ada di lingkungan siswa untuk kemudian dipecahkan berdasarkan pengetahuan 

serta pengalaman siswa yang didukung oleh fakta yang ada. Permasalahan 

tersebut menantang pengetahuan, sikap, dan kompetensi yang dimilki oleh siswa. 

Bagaimana siswa berusaha menyelesaikan masalah berdasarkan ketiga hal yang 

dimiliki masing-masing siswa tersebut untuk kemudian disatukan pemikirannya 

dan dipecahkan secara berkelompok. Dalam prosesnya, pemecahan masalah 

melibatkan berbagai sumber belajar yang nantinya diakhiri dengan evaluasi dari 

informasi yang sudah didapat dari berbagai sumber belajar tersebut agar diperoleh 

solusi pemecahan masalah yang paling tepat. 

Selanjutnya, Fogarty (1997) dalam Rusman (2012: 243) bahwa “PBM 

dimulai dengan masalah yang tidak terstruktur-sesuatu yang kacau. Dari 

kekacauan ini siswa menggunakan berbagai kecerdasannya melalui diskusi dan 

penelitian untuk menentukan isu nyata yang ada”. Langkah-langkah yang akan 

dilalui siswa dalam sebuah proses PBM yang diadaptasi dari Ibrahim dan Nur 

(2000: 13) dan Ismail (2002: 1) dalam Rusman (2012: 243) adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah Penerapan PBL 

Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Orientasi siswa pada masalah Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan apa saja yang dapat 

dijadikan penunjang pemecahan masalah, 

dan memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing pengalaman 

individu/ kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai, 

seperti laporan dan membantu mereka 

berbagi tugas dengan temannya 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka gunakan. 

 

Pada fase pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tujuan utama 

pembelajaran bukan untuk mempelajari sejumlah informasi baru untuk 

memecahkan masalah, tetapi untuk menginvestigasi permasalahan penting dan 

menjadi pemelajar mandiri. Permasalahan atau pertanyaan yang diinvestigasi 

tidak memiliki jawaban mutlak “benar” dan sebagian besar permasalahan 
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kompleks memiliki banyak solusi yang kadang-kadang saling bertentangan. 

Selama fase investigasi pelajaran, siswa dimotivasi untuk melontarkan pertanyaan 

dan mencari informasi. Guru memberikan bantuan tetapi siswa bekerja mandiri 

atau berkelompok. Selama fase analisis dan penjelasan pelajaran, siswa didorong 

untuk mengungkapkan idenya secara terbuka. 

Pada fase kedua, guru diharuskan mengembangkan keterampilan 

kolaborasi dengan siswa dan membimbing mereka untuk menginvestigasi masalah 

secara bersama-sama. Pada tahap ini guru harus membimbing siswa 

merencanakan tugas investigasi dan pelaporannya. 

Pada fase ketiga, guru membimbing siswa menentukan metode investigasi. 

Penentuan tersebut didasarkan pada sifat masalah yang hendak dicari solusinya. 

Pada fase keempat, penyelidikan diikuti dengan percobaan yang 

mendukung rumusan hipotesis. Selain itu juga presentasi dari percobaan yang 

sudah dilakukan dengan kelompok masing-masing di hadapan teman-teman 

sekelas. 

Pada fase kelima, tugas guru yaitu membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan yang 

sudah dilaksanakan. Selain itu, siswa juga memiliki ketrampilan berpikir 

sistematik berdasarkan metode penelitian yang digunakan. 

 Melalui PBL, siswa mempresentasikan gagasannya, siswa terlatih 

merefleksikan persepsinya, mengargumentasikan dan mengomunikasikan ke 

pihak lain sehingga gurupun memahami proses berpikir siswa dan guru dapat 

membimbing serta mengintervensi ide baru berupa konsep dan prinsip. Dengan 



41 
 

 
 

demikian, pembelajaran berlangsung sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga 

interaksi antara guru dan siswa serta sesama siswa menjadi terkondisi dan 

terkendali. Selain itu, siswa juga dituntut terlibat aktif melalui diskusi kelompok.  

 Peran siswa dalam PBL dikemukakan oleh Paris dan Winograd (2001) 

dalam Rusman (2012: 247) yaitu: (a) menumbuhkan motivasi dan kebermaknaan 

tujuan, proses, dan keterlibatan dalam belajar, (b) menemukan masalah yang 

bermakna secara personal, (c) merumuskan masalah dengan memvariasikan 

situasi dengan informasi baru yang dianggap paling mungkin mencapai tujuan, (c) 

mengumpulkan fakta-fakta untuk memperoleh makna serta pengetahuan dan 

pengaplikasian pada pemecahan masalah yang dihadapkan, dan (d) berpikir secara 

reflektif untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyelesaikan masalah. 

2.1.13 Materi Perubahan Lingkungan 

Materi perubahan lingkungan merupakan materi IPA kelas IV Semester II. 

Materi tersebut tertuang dalam Standar Kompetensi (SK) yang ke 10. 

SK. 10: Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya 

terhadap daratan.  

Pada SK tersebut terdapat 3 Kompetensi Dasar (KD): 

KD 10.1: Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

KD 10.2: Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan (erosi, abrasi, banjir dan longsor). 

KD 10.3: Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan 

(erosi, abrasi, banjir dan longsor). 
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Dalam penelitian ini materi difokuskan pada KD 10.2 dan 10.3. Adapun 

rincian materinya sebagai berikut: 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini semakin marak terjadi 

penebangan hutan. Hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian, bahan 

bangunan, bahkan pabrik-pabrik. Tindakan tersebut dapat merusak kondisi alam. 

Hutan menjadi gundul yang dapat berdampak pada terjadinya erosi. Erosi 

merupakan pengikisan tanah yang disebabkan oleh aliran air. Tanah yang tandus 

akan lebih mudah terkena erosi. Bila tidak ada tanaman, tidak ada yang menyerap 

air. Hal tersebut berdampak pada terbawanya lapisan atas tanah yang banyak 

mengandung humus. Jika dibiarkan, maka erosi dapat mengakibatkan tanah 

menjadi tandus dan gersang sehingga tidak subur lagi jika ditanami. Adapun cara 

yang dapat ditempuh untuk menanggulangi terjadinya erosi antara lain dengan 

membuat terasering pada tanah yang miring, tidak menebang pohon di hutan 

secara liar, mengadakan reboisasi pada lahan gundul, dan pengadaan hutan 

lindung pada lereng gunung.  

Selain erosi, pengikisan tanah juga dapat disebabkan oleh gelombang air  

laut yang biasa disebut abrasi. Saat ini semakin banyak gedung-gedung yang 

dibangun di tepi pantai. Pembangunan gedung tersebut menyebabkan pohon  

pelindung ditebang. Hal tersebut berdampak pada gelombang air laut yang 

langsung menerjang bibir pantai. Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya 

batu karang yang berfungsi sebagai pemecah ombak Namun demikian, abrasi 

dapat dicegah antara lain dengan tidak membangun gedung-gedung di daerah 

pantai, tidak menebangi pohon yang berfungsi sebagi pohon pelindung, reboisasi 
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pohon-pohon yang dapat tumbuh di daerah pantai, membuat waduk atau 

bendungan sebagai penampungan air serta tidak merusak batu karang yang ada di 

sekitar pantai.  

Selain erosi dan abrasi, perubahan lingkungan juga dapat menyebabkan 

banjir dan longsor. Banjir adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak 

dapat menampung air. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan 

manusia yang tidak menyayangi lingkungannya. Beberapa perbuatan yang dapat 

menyebabkan banjir antara lain membuang sampah ke sungai yang menyebabkan 

aliran air menjadi tersumbat, membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan 

peresapan air, penebangan pohon yang tidak terkendali. Untuk mencegah 

terjadinya banjir diataranya dengan membuang sampah pada tempat sampah,  

mencegah penebangan dan penggundulan hutan serta reboisasi. 

Longsor juga termasuk dampak yang ditimbulkan akibat perubahan 

lingkungan.  Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat 

lagi menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring 

atau tebing yang curam. Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan 

terhadap longsor. Hal itu terjadi karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat 

menahan tanah tersebut. Akar-akar tumbuhan yang menjalar di dalam tanah akan 

saling mengait sehingga permukaan tanah pun akan cukup kuat. Selain itu, air 

yang ada di dalam tanah terus diserap oleh tumbuhan sehingga kandungan air 

dalam tanah tidak berlebih. Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, 

dan hilangnya pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah 

longsor. Dari faktor penyebab tersebut, kita dapat mencegah terjadinya tanah 
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longsor dengan cara pengolahan tanah miring dengan sistem terasering sehingga 

air dapat mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah, menanami 

tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar banyak dan panjang 

yang berfungsi sebagai penahan lapisan tanah. 

2.1.14 Penerapan Model PBL pada Materi Perubahan Lingkungan 

Penerapan model PBL pada materi perubahan lingkungan dilaksanakan 

pada kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun penerapan dari model 

PBL tersebut dikaitkan dengan Kompetensi Dasar yang akan dijadikan fokus 

penelitian.  

Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mitra melaksanakan kegiatan 

sebagai berikut: (1) berdoa, (2) mengondisikan kelas, (3) presensi siswa, (4) 

melakukan apersepsi, (5) menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Selanjutnya pada kegiatan inti guru mitra menerapkan pembelajaran 

menggunakan model PBL dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertama, mengorganisasikan siswa kepada masalah. Kegiatan yang 

dilakukan adalah guru mengarahkan siswa pada masalah yang hendak dipecahkan.  

Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kegiatan yang dilakukan 

adalah (a) Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok, (b) Guru membagikan LKS 

kepada masing-masing kelompok, (c) Guru memberikan penjelasan mengenai 

petunjuk menyelesaikan masalah secara berkelompok (diskusi). 

Ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Kegiatan yang 

dilakukan adalah (a) Guru menyuruh siswa mencari informasi berkenaan dengan 

pemecahan masalah berdasarkan pengalaman yang dimiliki siswa dan dari sumber 
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belajar lain yaitu buku paket IPA kelas  IV, (b) Siswa menyusun jawaban 

sementara dari permasalahan, (c) Siswa melakukan  percobaan yang dapat 

membantu membuktikan pengaruh yang ditimbulkan akibat abrasi dan erosi. 

Percobaan pertama yaitu dengan mengalirkan air pada tanah yang ditempatkan 

pada nampan yang sudah dilubangi. Kemudian siswa mencatat hal apa saja yang 

terjadi dengan tanah dan air. Selanjutnya siswa mengalirkan air pada cething 

berlubang yang sudah berisi pasir dan mencatat hal apa saja yang terjadi pada 

pasir dan air, (d) Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan pada LKS, (e) Siswa 

membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan yang diajukan. 

Keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya pameran. 

Kegiatan yang dilakukan adalah beberapa perwakilan kelompok maju 

membacakan hasil diskusinya dan melakukan demonstrasi percobaan yang sudah 

dilakukan sebelumnya di hadapan teman satu kelas. 

Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Kegiatan yang dilakukan adalah (a) Guru dan siswa membahas hasil diskusi 

kelompok, (b) Guru melakukan demonstrasi dan memberikan penjelasan 

mengenai demonstrasi yang sudah dilakukan siswa, (c) Guru dan siswa membuat 

kesimpulan jawaban dari permasalahan. 

Kemudian pada kegiatan akhir yaitu meliputi (a) siswa dan guru 

melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih sulit dipahami siswa, (b) 

siswa mengerjakan soal evaluasi akhir pertemuan, (c) Guru menutup kegiatan 

pembelajaran. 
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2.2 Kajian Empiris 

Ada  beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya yaitu:  

Hasil penelitian dari Linda Rachmawati pada tahun 2011, Universitas 

Negeri Malang dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) 

untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri Pringapus 2 

Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran PBL dapat dilaksanakan sesuai harapan 

peneliti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan keberhasilan guru dalam 

penerapan model PBL dari 76,65 pada siklus I menjadi 93,3 pada siklus II. 

Aktivitas siswa meningkat dari 58,6% pada siklus I menjadi 71,4% pada siklus II. 

Hasil belajar juga meningkat dari rata-rata 63,4 pada siklus I menjadi 80,94 pada 

siklus II. Simpulan penelitian menyatakan bahwa penerapan model PBL dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa di SD Negeri Pringapus 2. 

Hasil penelitian dari Ebti Lusiana Dumgair dengan judul “Penerapan 

Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA 

pada Siswa Kelas V SDN Madyopuro 3 Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

PBL dapat dilaksanakan sesuai harapan peneliti. Hasil ini terlihat dari 

meningkatnya aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Peningkatan itu 

dalam aspek mengemukakan konsep daur air, mengemukakan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, memecahkan masalah dengan tepat, mengemukakan ide, 

dan membuat laporan sederhana tentang langkah-langkah agar daur air tidak 
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terganggu. Rata-rata skor aktivitas siswa meningkat dari 65,8% pada siklus I 

menjadi 96,93% pada siklus II. Selain itu model PBL dapat menunjang 

kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V sebelum diterapkan model PBL nilai rata-rata 

kelas 45,33. Pada saat metode ceramah diubah menjadi PBL, prestasi belajar 

siswa meningkat dari 62,66 pada siklus I menjadi 93,77 pada siklus II. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, meskipun menggunakan model yang 

sama yaitu PBL, namun materi yang dikaji tidak sama atau bukan materi 

perubahan lingkungan. Selain itu, belum semua penelitian terdahulu menyoroti 

tentang performansi guru. Padahal performansi guru amatlah penting karena akan 

berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Berkenaan dengan hal 

tersebut, maka peneliti ingin mengadakan penelitian menggunakan PBL dalam 

peningkatan performansi guru serta aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SD Negeri 

Randugunting 3 Kota Tegal. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA yang cenderung lebih berpusat pada guru (teacher 

centered) mengakibatkan pembelajaran membosankan. Selain itu juga guru belum 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Hal tersebut menjadikan siswa 

kurang ikut serta aktif dalam pembelajaran. Rendahnya keikutsertaan siswa dalam 

pembelajaran mengindikasikan aktivitas belajar yang rendah. Aktivitas belajar 

yang rendah akan membawa dampak pada hasil belajar yang rendah pula. Standar 

KKM mata pelajaran IPA kelas IV tahun pelajaran 2011/ 2012 yaitu 65. Pada 
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evaluasi yang dilaksanakan guna memperoleh nilai hasil belajar siswa pada materi 

perubahan lingkungan, diperoleh hasil bahwa dari 44 siswa, 18 siswa (40,90%) 

belum memenuhi KKM. Sedangkan pada tahun pelajaran 2012/ 2013, standar 

KKM meningkat menjadi 68. 

Berdasarkan kerangka berpikir yang demikian, melatarbelakangi perlunya 

penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Upaya yang dapat dilakukan 

diantaranya dengan menerapkan model pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik materi perubahan lingkungan. Di samping itu, disesuaikan dengan 

pola pikir siswa SD kelas IV yang masih dalam tahap operasional konkret, model 

PBL dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan. 

Penerapan model pembelajaran PBL diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3. Tahap pembelajaran 

PBL sesuai dengan pandangan konstruktivisme, bahwa pengetahuan dibangun 

sendiri oleh siswa melalui pengalaman nyata. Pembelajaran PBL pada hakikatnya 

dapat memacu siswa belajar dan memperoleh informasi secara mandiri dalam 

pencarian informasi dan penyelidikan.  

Sesuai dengan karakteristiknya, model PBL diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa karena proses pemecahan suatu masalah 

secara kelompok, yang merupakan ciri PBL dapat membuat siswa lebih aktif 

bertanya, bekerjasama, berdiskusi, memecahkan masalah, membuat laporan, dan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dilihat dari tahap pembelajaran PBL, 

siswa lebih berperan sebagai subjek belajar karena guru hanya membimbing dan 
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memfasilitasi, sehingga siswa dapat lebih aktif dan kreatif. Hal tersebut 

diharapkan membawa dampak pada peningkatan performansi guru dan hasil 

belajar siswa.  

Jadi, penggunaan model pembelajaran PBL diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan 

di kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal. 

Kerangka berpikir dapat diilustrasikan pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Kondisi Awal 

Pembelajaran bersifat konvensional: 

guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang melibatkan siswa 

langsung dan kurang mengaktifkan 

siswa. 

Tindakan (Acting) 

Guru menggunakan model PBL dalam pembelajaran 

IPA materi perubahan lingkungan. Karakteristik PBL 

yaitu sesuai dengan pandangan konstruktivisme dan 

melatih siswa terlibat dalam pencarian informasi dan 

penyelidikan. 

Beberapa siswa belum 
mencapai KKM pada 

materi perubahan 
lingkungan 

Kondisi Akhir 

Melalui model PBL, performansi guru, aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran materi perubahan lingkungan di kelas IV 

SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal akan meningkat. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Dengan menggunakan model PBL, maka performansi guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan pada siswa  

kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal akan meningkat. 
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SIKLUS I

SIKLUS II

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai rancangan penelitian, perencanaan 

tahap penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, data dan teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2012: 3), “PTK merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”. Menurut Arikunto, 

Suhardjono dan Supardi (2012: 3), “kelas bukan wujud ruangan, tetapi 

sekelompok siswa yang sedang belajar. Dengan demikian, PTK dapat dilakukan 

tidak hanya di ruang kelas, tetapi di mana saja yang penting ada sekelompok anak 

yang sedang belajar”. PTK yang digunakan mengacu pada PTK menurut 

Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2012: 16), dapat dilihat  melalui gambar di 

berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pengamatan 

Perencanaan

Pelaksanaan Refleksi 

? 
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3.1.1 Perencanaan (planning) 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di 

mana, dan bagaimana tindakan itu dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kolaborasi. Menurut Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2012: 63) 

“dalam PTK kolaborasi, kedudukan peneliti setara dengan guru, dalam arti 

masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan 

dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan”. Menurut Arikunto, Suhardjono 

dan Supardi (2012: 17) “dalam penelitian kolaborasi, pihak yang melakukan 

tindakan adalah guru itu sendiri, sedangkan yang diminta melakukan pengamatan 

terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah peneliti, bukan guru yang sedang 

melakukan tindakan”. Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2012: 18) menjelaskan 

bahwa: 

Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau 
fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk 
diamati kemudian membuat sebuah instrument pengamatan untuk 
membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan 
berlangsung. 
 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan tindakan yang merupakan penerapan isi 

rancangan. Menurut Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2012: 18), “hal yang 

perlu diingat adalah bahwa dalam tahap kedua ini pelaksana guru harus ingat dan 

berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan….”. Dengan 

demikian, dalam pelaksanaanya hendaknya sesuai perencanaan agar hasil yang 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

3.1.3 Pengamatan (Observing) 
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Tahap ketiga yaitu pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Untuk 

menghindari subjektifitas, peneliti bekerjasama dengan teman sejawat berperan 

sebagai pengamat. Pengamat wajib mengamati segala sesuatu yang terjadi selama 

tindakan berlangsung. Pengamat mencatat segala sesuatu yang terjadi agar 

memperoleh data akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. Pengamatan 

dilaksanakan dengan mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

mata pelajaran IPA dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 

meteri perubahan lingkungan. 

3.1.4 Refleksi 

Tahap keempat merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan disebut dengan refleksi. Kegiatan refleksi ini sangat tepat 

dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian 

berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan 

tindakan pembelajaran IPA Kelas IV materi perubahan lingkungan. 

Hasil refleksi ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan maka hasil 

refleksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pada 

siklus berikutnya. 

Rancangan PTK yang lebih konkret dapat saja dilakukan dalam beberapa 

siklus untuk memperoleh hasil yang optimal, namun perlu dipertimbangkan 

bahwa dalam rangka PTK sebaiknya pelaksanaannya tidak melompati semester 

yang bersangkutan.  

3.2  Perencanaan Tahap Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas IV sekolah dasar. Mata 

pelajaran yang dijadikan penelitian yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV 

materi perubahan lingkungan. Materi ini berada pada Standar Kompetensi (SK) 

yang ke-10 pada kelas IV atau SK keempat pada semester II. Standar Kompetensi 

yang harus dicapai siswa yaitu memahami perubahan lingkungan. Terdapat 3 

Kompetensi Dasar (KD) pada SK ini yang masing-masing berjumlah 4 jam 

pelajaran. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya mengambil KD kedua dan 

ketiga, yaitu menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir dan longsor) yang akan dibelajarkan pada siklus I dan pada siklus II 

yaitu mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir dan longsor). 

3.2.1 Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus I terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, serta refleksi. Indikator yang hendak dicapai yaitu (1) 

mengidentifikasi pengertian erosi, abrasi, longsor dan banjir, (2) menjelaskan 

pengaruh erosi, abrasi, longsor, dan banjir. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa hal yang direncanakan 

antara lain: 
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(1) Membuat skenario pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang berisi langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL). 

(2) Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya 

tindakan. Sarana pembelajaran ini berupa media pembelajaran dan perangkat 

lembar kerja siswa. 

(3) Mempersiapkan instrumen penelitian, antara lain format lembar observasi 

untuk mengamati kegiatan (proses) pembelajaran dan instrumen asesmen 

berupa soal evaluasi akhir pada tiap pertemuan dan tes formatif pada akhir 

siklus beserta kisi-kisinya untuk mengukur hasil belajar. 

(4) Mempersiapkan alat penilaian performansi guru berupa APKG 1, 2 dan 3. 

(5) Menyusun soal pretest untuk mengukur kemampuan siswa sebelum 

pelaksanakan tindakan dan soal posttest untuk mengukur kemampuan siswa 

setelah melaksanakan tindakan dengan model Problem Based Learning 

(PBL). 

(6) Menyusun lembar observasi kemampuan khusus guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA menggunakan model PBL pada tiap pembelajaran. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam hal ini peneliti berkolaborasi dengan guru kelas. Peneliti bertindak 

sebagai penyusun instrumen pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh 

guru kelas. Guru kelas dengan bantuan bimbingan dan arahan dari peneliti, 

mengimplementasikan hal-hal yang telah direncanakan pada tahap perencanaan 

tindakan. Adapun kegiatannya meliputi: 



56 
 

 
 

(1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah 

dirancang. 

(2) Melakukan pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari pengamatan aktivitas belajar siswa, penilaian 

terhadap kompetensi guru, serta kesesuaian pelaksanaan model PBL. 

Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa yaitu evaluasi 

akhir pada tiap pertemuan dan tes formatif pada akhir siklus I. 

3.2.1.3 Observasi 

Pada tahap ini peneliti bekerjasama dengan teman sejawat bertindak 

sebagai pengamat (observer). Observer memiliki tugas mengamati aktivitas siswa,  

performansi guru dan kesesuaian pelaskanaan model PBL yang dilaksanakan oleh 

guru kelas. Pelaksanaan pengamatan ini didukung instrumen penelitian berupa 

lembar pengamatan. 

3.2.1.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menganalisis data maupun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus I. 

(2) Menginterpretasi data yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan pada siklus I. 

(3) Berdasarkan data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan hasil 

pelaksanaan tindakan, sehingga peneliti bersama guru kelas dapat 

menentukan langkah selanjutnya dalam upaya menghasilkan perbaikan. 

(4) Merancang tindakan baru ke arah perbaikan atau peningkatan pada siklus 

selanjutnya. 
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3.2.2 Siklus II 

Pelaksanaan Siklus kedua dilaksanakan setelah peneliti mempelajari hasil 

refleksi pada siklus pertama. Pelaksanaan siklus kedua sama dengan siklus 

pertama yaitu dilaksanakan dua kali pertemuan terdiri dari 4 jam pelajaran. 

Indikator yang hendak dicapai yaitu (1) mengidentifikasi cara mencegah erosi, (2) 

mengidentifikasi cara mencegah abrasi, (3) mengidentifikasi cara mencegah 

banjir, (4) mengidentifikasi cara mencegah longsor. Uraian kegiatan siklus kedua 

adalah sebagai berikut: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa hal yang direncanakan 

antara lain: 

(1) Membuat skenario pembelajaran yang berisi langkah-langkah kegiatan dalam 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdasarkan refleksi siklus 

pertama. 

(2) Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksanannya 

tindakan. Sarana pembelajaran ini berupa media pembelajaran dan perangkat 

lembar kerja siswa. Adapun penyusunan sarana pembelajaran ini juga 

mempertimbangkan hasil refleksi siklus pertama. 

(3) Mempersiapkan instrumen penelitian, antara lain: format lembar observasi 

untuk mengamati kegiatan (proses) pembelajaran dan instrumen asesmen 

berupa soal evaluasi akhir tiap pertemuan dan soal tes formatif di akhir siklus 

II untuk mengukur hasil belajar. 

(4) Mempersiapkan alat penilaian performansi guru berupa APKG 1, 2 dan 3. 
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(5) Menyusun lembar observasi kemampuan khusus guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA menggunakan model PBL tiap pertemuan pada siklus 

kedua. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti megimplementasikan hal-hal yang telah direncanakan pada tahap 

perencanaan tindakan.  

Adapun kegiatannya meliputi: 

(1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah 

dirancang peneliti berdasarkan hasil refleksi siklus pertama antara peneliti 

dengan guru kelas. 

(2) Melakukan pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa, performansi guru, 

dan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan model PBL sedangkan data 

kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa berupa evaluasi akhir tiap 

pertemuan dan tes formatif pada akhir siklus kedua. 

3.2.2.3 Observasi 

Pada tahap ini peneliti bekerjasama dengan teman sejawat melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas siswa, performansi guru dan kesesuaian 

pelaksanaan model PBL. Pelaksanaan pengamatan ini didukung instrument 

penelitian berupa lembar pengamatan. 

3.2.2.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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(1) Menganalisis data maupun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus kedua. 

(2) Memaknai data yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan pada siklus kedua. 

(3) Berdasarkan data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan hasil 

pelaksanaan tindakan.  

(4) Siklus pelaksanaan tindakan selesai. Sebagai tindak lanjutnya yaitu 

melaksanakan posttest untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa 

setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan model PBL. 

3.3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 

Kota Tegal yang berjumlah 38 siswa yang terdiri dari 19 siswa perempuan dan 19 

siswa laki-laki. Karakteristik siswa perempuan terlihat lebih pemalu sehingga 

cenderung terlihat lebih pasif daripada siswa laki-laki. Sedangkan siswa laki-laki 

terlihat lebih aktif dan bersemangat. Ada kecenderungan bahwa hasil belajar siswa 

sebelum diterapkan tindakan kelas menunjukkan hanya mengukur ranah kognitif 

siswa dan cenderung mengesampingkan ranah psikomotor dan afektifnya. 

3.4  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Randugunting 3 Kecamatan Tegal 

Selatan Kota Tegal. Sekolah ini berlokasi di daerah perkotaan yang ramai lalu 

lalang kendaraan. Sekolah ini dikelilingi oleh warung dan sebelah timur sekolah 

terdapat Taman Kanak-Kanak, sehingga sekolah ini berada pada lingkungan yang 

ramai. 
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3.5  Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada subbab ini akan dibahas tentang jenis data, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data. Adapun uraiannya sebagai berikut: 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam PTK berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan berupa hasil dari pretest, evaluasi akhir  

tiap pertemuan, tes formatif tiap akhir siklus, dan posttest. Sedangkan data 

kualitatif yang digunakan berupa hasil pengamatan performansi guru, hasil 

pengamatan kesesuaian pelaksanaan model PBL oleh guru, dan hasil dari 

pengamatan aktivitas belajar siswa. 

3.5.2 Sumber Data 

Sumber data berasal dari guru, siswa dan dokumen. Data siswa diperoleh 

melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa, hasil pretest dan posttest siswa, 

hasil evaluasi akhir tiap pertemuan serta hasil tes formatif tiap akhir siklus. Data 

guru diperoleh melalui pengamatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan dalam 

pembelajaran. Lembar pengamatan terhadap performansi guru menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru 1, 2 dan 3 (APKG 1, 2 dan 3). APKG 1 merupakan 

lembar penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), APKG 2 merupakan 

lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran, dan APKG 3 merupakan lembar 

penilaian kompetensi kepribadian dan sosial guru. Selain itu juga kesesuain 

pelaksanaan model PBL. Data dokumen berupa daftar nama siswa, daftar nilai 

siswa, RPP, foto-foto maupun video pembelajaran, hasil pretest dan posttest. 
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3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan banyak 

teknik dan sumber data. Adapun teknik yang digunakan berdasarkan jenis datanya 

antara lain sebagai berikut. 

3.5.3.1 Data Kuantitatif 

Menurut Riduwan (2010: 32), data kuantitatif yaitu "data yang berwujud 

angka-angka". Data ini diperoleh melalui teknik tes yaitu dengan memberikan 

soal pretest sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran, evaluasi akhir pada tiap 

pertemuan pembelajaran, tes formatif tiap akhir siklus serta posttest. 

3.5.3.2 Data Kualitatif 

 Menurut Riduwan (2010: 31), data kualitatif yaitu "data yang berhubungan 

dengan kategorisasi, karakteristik  berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata". 

Data kualitatif pada penelitian ini menggunakan teknik non tes yaitu berupa 

lembar pengamatan atau observasi terhadap aktivitas siswa dan guru selama 

pembelajaran. Lembar pengamatan guru terdiri dari lembar APKG dan kesesuaian 

pelaksanaan model PBL dalam pembelajaran. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Setelah semua data kuantitatif dan kualitatif terkumpul, selanjutnya 

dilakukan analisis data sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis data kuantitatif 

Teknik analisis data yang digunakan untuk data kuantitatif menggunakan 

rumus-rumus sebagai berikut. 
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3.6.1.1 Hasil Belajar Siswa 

Menurut Poerwanti dkk (2008: 6.3) rumus untuk menentukan nilai akhir 

hasil belajar siswa berupa soal bentuk pilihan ganda yakni: 

 
Keterangan:  
B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 
N= banyaknya butir soal  
 

3.6.1.2 Rata-rata Kelas 

Menurut Sudjana (2010: 109) rumus untuk menentukan nilai rata-rata 

kelas yaitu: 

 
Keterangan: 

X    = rata-rata kelas 

= jumlah nilai akhir siswa 

N    = jumlah siswa  

3.6.1.3 Tuntas Belajar Klasikal 

Menurut Aqib dkk (2010: 41) rumus untuk menentukkan tuntas belajar 

klasikal (TBK) siswa: 
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3.6.2 Analisis data kualitatif 

Data kualitatif ini diperoleh menggunakan teknik nontes. Adapun analisis 

data yang digunakan sebagai berikut: 

Terdapat tiga jenis lembar pengamatan yakni lembar pengamatan terhadap 

pengamatan terhadap kinerja guru (APKG 1, 2 dan 3), pengamatan terhadap 

kesesuaian pelaksanaan model PBL, dan aktivitas siswa. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

(1) Pengamatan kinerja guru (APKG 1, 2 dan 3) 

Skor perolehan pada tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar 

APKG 1, 2 dan 3 tergantung pada jumlah deskriptor yang tampak. Satu deskriptor 

yang tampak mendapat skor 1, sehingga skor maksimal tiap aspek yaitu 4. 

Sebelum dapat menentukan nilai akhirnya, skor perolehan dari APKG 1, 2 dan 3 

ditransfer ke nilai atau dilakukan konversi skor dan nilai terlebih dulu menurut 

tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Konversi skor dan nilai APKG 1 

Skor Nilai Skor Nilai 
1 3 17 53,125 
2 6,25 18 56,25 
3 9,375 19 59,375 
4 12,5 20 62,5 
5 15,625 21 65,625 
6 18,75 22 68,75 
7 21,875 23 71,875 
8 25 24 75 
9 28,125 25 78,125 
10 31,25 26 81,25 
11 34,375 27 84,375 
12 37,5 28 87,5 
13 40,625 29 90,625 
14 43,75 30 93,75 
15 46,875 31 96,875 
16 50 32 100 

 

Tabel 3.2 Konversi skor dan nilai APKG 2 dan APKG 3 

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 2,5 11 27,5 21 52,5 31 77,5 
2 5 12 30 22 55 32 80 
3 7,5 13 32,5 23 57,5 33 82,5 
4 10 14 35 24 60 34 85 
5 12,5 15 37,5 25 62,5 35 87,5 
6 15 16 40 26 65 36 90 
7 17,5 17 42,5 27 67,5 37 92,5 
8 20 18 45 28 70 38 95 
9 22,5 19 47,5 29 72,5 39 97,5 
10 25 20 50 30 75 40 100 

 

 Untuk mendapatkan nilai akhir minimal performansi guru diperlukan 

persyaratan sebagai berikut: 

APKG 1 skor terendah 23 

APKG 2 skor terendah 28,4 

APKG 3 skor terendah 28,4 
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Nilai akhir minimal 71 

Setelah dikonversi ke nilai barulah dianalisis ke rumus berikut: 

NA =  

Ket:  NA= nilai akhir 

N1 = nilai APKG 1 

N2 = nilai APKG 2 

N3 = nilai APKG 3 

 Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria 

keberhasilan performansi guru, seperti berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Performansi Guru 

Nilai Huruf 
86 – 100 A 
81 – 85 AB 
71 – 80 B 
66 – 70 BC 
61 – 65 C 
56 – 60 CD 
51 – 55 D 

< 51 E 

(Pedoman akademik UNNES 2009: 49) 

(2) Pengamatan kesesuaian pelaksanaan model PBL 

Skor perolehan pada tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar 

pengamatan pelaksanaan model PBL tergantung pada jumlah deskriptor yang 

tampak. Satu deskriptor yang tampak mendapat skor 1, sehingga skor maksimal 

tiap aspek yaitu 4. Pada lembar ini terdapat 5 deskriptor. Sehingga jumlah skor 

maksimal yaitu 20. Sebelum dapat menentukan nilai akhirnya, skor perolehan dari 
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lembar pengamatan pelaksanaan model ditransfer ke nilai atau dilakukan konversi 

skor dan nilai terlebih dulu menurut tabel berikut: 

Tabel 3.4 Konversi skor dan nilai kesesuaian pelaksanaan model PBL 

Skor Nilai Skor Nilai 
1 5 11 55 
2 10 12 60 
3 15 13 65 
4 20 14 70 
5 25 15 75 
6 30 16 80 
7 35 17 85 
8 40 18 90 
9 45 19 95 
10 50 20 100 

 

 Untuk mendapatkan nilai akhir minimal kesesuaian pelaksanaan model 

PBL, diperlukan persyaratan skor terendah 14,2 dengan nilai akhir minimal 71. 

Hasil dari perhitungan tersebut mengacu pada penilaian kriteria keberhasilan 

perfomansi guru, seperti berikut 

Tabel 3.5 Kriteria Nilai Kesesuaian Pelaksanaan Model PBL 

Nilai Huruf 
86 – 100 A 
81 – 85 AB 
71 – 80 B 
66 – 70 BC 
61 – 65 C 
56 – 60 CD 
51 – 55 D 

< 51 E 
 (Pedoman akademik UNNES 2009: 49) 

(3) Pengamatan aktivitas siswa 

Data hasil pengamatan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil skor 

pada lembar observasi yang digunakan. Prosentase perolehan skor pada lembar 
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observasi diakumulasi untuk menentukan seberapa besar aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran untuk setiap siklus. Prosentase diperoleh dari rata-

rata prosentase aktivitas siswa pada tiap pertemuan. Hasil data observasi ini 

dianalisis dengan pedoman sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kualifikasi Prosentase Aktivitas Siswa 

Prosentase Kriteria 

75% - 100% Sangat Tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

 (Yonny dkk 2010: 175-176)  

 Menurut Yonny dkk (2010: 176) cara menghitung prosentase aktivitas 

siswa berdasarkan lembar pengamatan untuk tiap pertemuan adalah sebagai 

berikut: 

 

3.7  Indikator Keberhasilan 

Penerapan model PBL pada pembelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan bumi dikatakan berhasil jika: 

(1) Perolehan nilai performansi guru dan kesesuaian pelaksanaan model PBL 

dalam pembelajaran minimal 71 (kualifikasi baik atau B). 

(2) Aktivitas belajar siswa berada pada kualifikasi memuaskan dengan perolehan 

nilai B atau tingkat keaktifan ≥ 70 %. 
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(3) Hasil belajar siswa menunjukkan nilai rata-rata kelas sekurang-kurangnya 

tuntas KKM yaitu ≥68 dan persentase tuntas belajar klasikal minimal 75% 

dari jumlah siswa dalam kelas memperoleh nilai belajar ≥ 68.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

4.1  Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal pada 

tanggal 29 April 2013 sampai 15 Mei 2013. Sebagai subjek penelitian adalah 

siswa kelas IV. Penelitian difokuskan pada mata pelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan. 

Hasil penelitian berupa hasil tes dan non tes. Data hasil tes merupakan data 

hasil perolehan pretest, evaluasi akhir pada tiap pertemuan, tes formatif pada akhir 

tiap siklus dan posttest. Sedangkan data hasil non tes berupa lembar pengamatan 

performansi guru, kesesuaian pelaksanaan model Problem Based Learning (PBL) 

dan lembar pengamatan aktivitas siswa. Hasil penelitian dipaparkan pada uraian 

berikut ini. 

4.1.1 Deskripsi Data Pratindakan 

Data pratindakan berupa hasil pretest yang dilaksanakan pada tanggal 23 

April 2013. Peneliti melaksanakan kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan 

yang dimiliki siswa sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan 

model PBL. Materi yang diujikan adalah keseluruhan materi perubahan 

lingkungan berupa tes objektif berbentuk pilihan ganda sejumlah 40 soal.  
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Hasil rangkuman pretest dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Pretest 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi 
Siswa 

Jumlah 
Nilai 

Prosentase 
(%) 

1 Tuntas 68 – 100 13 987.5 35,14 
2 Tidak Tuntas 0 – 67 24 1385 64,86 

Jumlah 37 2372.5 100 
Rata-rata 64,12 

 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diperoleh nilai rata-rata hasil pretest sebesar 

64,12. Nilai tersebut belum mencapai standar nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Dari jumlah 37 siswa hanya 13 siswa (35,14%) yang memenuhi nilai 

KKM. Hal ini wajar terjadi dikarenakan siswa belum belajar secara optimal. 

Nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar pada hasil pretest yang belum 

memuaskan dapat diupayakan peningkatannya melalui pelaksanaan tindakan 

pembelajaran menggunakan model PBL pada materi perubahan lingkungan. Data 

hasil pretest selengkapnya dibaca pada lampiran 8. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tindakan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui dua pertemuan, 

pertemuan 1 pada tanggal 1 Mei 2013 dan pertemuan 2 pada tanggal 4 Mei 2013. 

Hasil data pelaksanaan tindakan pada siklus I adalah data pengamatan selama 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Data pengamatan meliputi 

performansi guru, kesuaian pelaksanaan model PBL dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Sedangkan analisis data hasil belajar diperoleh melalui 

evaluasi akhir pada pertemuan 1 dan 2 serta tes formatif pada akhir siklus I. 
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4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Data hasil observasi diperoleh dari performansi guru, kesesuaian 

pelaksanaan model PBL dan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Observasi dilakukan menggunakan APKG 1 untuk menilai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), APKG 2 untuk menilai pelaksanaan 

pembelajaran, dan APKG 3 untuk menilai kompetensi kepribadian dan sosial 

guru. Skor perolehan pada tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar 

APKG 1, 2 dan 3 tergantung pada jumlah deskriptor yang tampak. Selanjutnya 

jumlah skor perolehan pada masing-masing APKG 1, 2 dan 3 dikonversikan ke 

tabel 3.1 dan tabel 3.2 sehingga dapat diperoleh nilai akhir hasil observasi 

performansi guru pada tiap pertemuan tindakan pembelajaran.  

Hasil data observasi performansi guru pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus I 

Siklus Pertemuan APKG Skor Perolehan Konversi Nilai Nilai 
Akhir 

Rata-
rata 

I 

1 
1 27 84,375 

77,25 

80,625 

2 28 70,000 
3 31 77,500 

2 
1 30 93,750 

84 2 30 75,000 
3 33 82,500 

 

 Pada tabel 4.2. menunjukkan performansi guru pada siklus I dengan nilai 

80,625 termasuk dalam kriteria baik. Konversi nilai pada pertemuan 1 telah 

memenuhi persyaratan dengan nilai akhir 77,25. Skor perolehan APKG 1 dan 

APKG 3 pada pertemuan 1 juga telah memenuhi persyaratan (27 dan 31), namun 
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skor perolehan APKG 2 sebesar 28 belum memenuhi persyaratan (APKG 2 skor 

terendah 28,4). Performansi guru pada pertemuan 2 seluruhnya telah memenuhi 

persyaratan APKG 1, 2 dan 3. Data hasil pengamatan performansi guru siklus I 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 15. 

 Selanjutnya untuk lembar kesesuaian pelaksanaan model mencakup 

kesesuaian guru dalam melaksanaan model pembelajaran yang disesuaikan 

dengan tahap-tahap pelaksanaan model PBL. Lembar pengamatan model PBL 

berbentuk checklist dengan 5 indikator pengamatan. Setiap indikator terdiri dari 4 

deskriptor. Jadi jumlah skor maksimal jika tahapan model tersebut terlaksana 

dengan baik yaitu sebesar 20 dengan konversi skor dapat dibaca pada tabel 3.4 

dengan acuan kriteria nilai dapat dibaca pada tabel 3.7. Hasil data observasi 

pengamatan kesesuaian pelaksanaan model PBL pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Pengamatan Kesesuaian Pelaksanaan Model 

PBL  

Siklus Pertemuan Skor 
Perolehan 

Konversi 
Nilai 

Rata-
rata 

I 
1 15 75 

77,5 
2 16 80 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan rata-rata pengamatan kesesuaian 

pelaksanaan model PBL pada siklus I sudah termasuk ke dalam kriteria baik yaitu 

77,5. Pada pertemuan 1 dengan skor perolehan  15, setelah dikonversikan nilainya 

menjadi 75. Pada pertemuan 2 berhasil ditingkatkan 1 skor menjadi 16, konversi 

nilainya menjadi 80. Kesesuaian pelaksanaan model PBL pada siklus I sudah 
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termasuk baik. Namun masih terdapat 4 deskriptor yang belum dilaksanakan oleh 

guru. Maka dari itu perlu ditingkatkan pada siklus II. Data hasil pengamatan 

kesesuaian pelaksanaan medel PBL siklus I dapat dibaca pada lampiran 17. 

Selain pengamatan terhadap guru, pengamatan juga dilakukan terhadap 

siswa. Observasi pengamatan aktivitas siswa meliputi sepuluh indikator antara 

lain: (1) kesiapan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) kesiapan siswa 

menerima materi pembelajaran; (3) partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi; 

(4) partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi 1; (5) partisipasi siswa dalam 

kegiatan elaborasi 2; (6) partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi 3; (7) 

partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi 4; (8) partisipasi siswa dalam kegiatan 

konfirmasi 1; (9) partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi 2; dan (10) 

partisipasi siswa dalam kegiatan akhir pembelajaran. Masing-masing indikator 

terdiri dari empat deskriptor. Pemberian skor pengamatan aktivitas siswa 

didasarkan pada jumlah deskriptor yang ditunjukkan siswa saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Prosentase perolehan skor pada lembar observasi 

diakumulasi untuk menentukan seberapa besar aktivitas siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran untuk setiap siklus. Prosentase diperoleh dari rata-rata 

prosentase aktivitas siswa pada tiap pertemuan. Hasil observasi terhadap aktivitas 

siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Siswa Jumlah Nilai Prosentase (%) 

1 2 Rata-
rata 1 2 Rata-

rata 1 2 Rata-
rata 

1 Tuntas 28 – 40 26 32 32 784 1027 984,5 70,27 86,49 86,49 

2 Tidak 
Tuntas 0 – 27 11 5 5 288 134 132,5 29,73 13,51 13,51 

Jumlah Nilai 1072 1161 1117 
Rata-rata Aktivitas (%) 72,43 78,45 75,47 
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Pada tabel 4.4. menunjukkan aktivitas siswa pada pertemuan 1 termasuk 

kriteria tinggi (72,43%) dan pada pertemuan 2  termasuk kriteria sangat tinggi 

(78,45%). Secara umum aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan pembelajaran 

siklus I termasuk dalam kriteria sangat tinggi (75,47%). Data hasil pengamatan 

aktivitas siswa siklus I selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 19. 

4.1.2.2 Paparan Hasil Belajar 

Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I diperoleh 

data hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Siswa Jumlah Nilai  Prosentase (%) 

1 2 Rata-
rata 1 2 Rata-

rata 1 2 Rata-
rata 

1 Tuntas 68 – 100 27 30 28 1980 2540 2190 72,97 81,08 75,68 

2 Tidak 
Tuntas 0 – 67 10 7 9 530 410 540 27,03 18,92 24,32 

Jumlah Nilai 2510 2950 2730 
Rata-rata Nilai 67,84 79,73 73,78 

 

Pada tabel 4.5 menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus I sudah 

memenuhi KKM, dengan nilai 73,78. Pada pertemuan 1 nilai rata-rata kelas yaitu 

67,84, belum memenuhi KKM. Namun pada pertemuan 2 nilai rata-rata kelas 

dapat ditingkatkan menjadi 79,73 (sudah memenuhi KKM). Dari kedua pertemuan 

pada siklus I, pada pertemuan 1 ketuntasan belajar siswa belum mencapai 75%. 

Siswa yang telah mencapai nilai KKM meningkat dari 27 siswa (72,97%) pada 

pertemuan 1 menjadi 30 siswa (81,08%) pada pertemuan 2. Rata-rata ketuntasan 

belajar klasikal siklus I sudah mencapai batas tuntas belajar klasikal tetapi masih 

dalam batas minimal ketuntasan yaitu 75,68%. Data hasil belajar siklus I 
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selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 12. Secara visual ketuntasan belajar 

klasikal siklus I dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Tuntas Belajar Klasikal Siklus I 

Selain dari hasil evaluasi akhir pada tiap pertemuan, data hasil belajar juga 

diperoleh dari tes formatif pada akhir siklus I. Materi evaluasi mencakup 

gabungan materi pada pertemuan 1 dan 2. Data hasil tes formatif dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Belajar Siswa pada Tes Formatif siklus I 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi 
Siswa 

Jumlah 
Nilai 

Prosentase 
(%) 

1 Tuntas 68 – 100 30 2443,32 81,08 
2 Tidak Tuntas 0 – 67 7 406,68 18,92 

Jumlah 37 2850 100 
Rata-rata 77,03 

 

Berdasrkan tabel 4.6, hasil dari tes formatif pada siklus I, rata-rata kelas 

sudah mencapai KKM, yaitu 77,03 tuntas belajar klasikal 81,08%. Namun perlu 

adanya peningkatan pada siklus kedua. Data hasil tes formatif siklus I 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 13 . 

4.1.2.3 Refleksi 

Berdasarkan perolehan nilai pada APKG 1, 2 dan 3, performansi guru pada 

siklus I dapat dikatakan cukup baik dengan perolehan nilai rata-rata 80,625. Akan 

tetapi, pada pertemuan 1 skor perolehan APKG 2 belum mencapai indikator 

75.68%

24.32%

Tuntas

Tidak Tuntas
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keberhasilan. Terdapat beberapa kekurangan pada pelaksanaan pembelajaran 

yakni saat kegiatan pendahuluan, konfirmasi, dan kegiatan penutup. Meskipun 

performansi guru telah meningkat pada pertemuan 2, kegiatan koreksi diri dan 

perbaikan tetap harus dilakukan untuk peningkatan pembelajaran pada siklus 

selanjutnya. 

Pada pengamatan kesesuaian pelaksanaan model secara keseluruhan sudah 

baik yaitu sebesar 77,5. Namun masih terdapat 4 deskriptor yang belum 

dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan agar 

pelaksanaan model PBL dapat sesuai dengan langkah yang sudah menjadi tahapan 

pembelajaran menggunakan model PBL. 

Performansi guru serta kesesuaian pelaksanaan model berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Keberhasilan siklus I terlihat pada 

aktivitas siswa yang mencapai 75,47% (kriteria aktivitas sangat tinggi). Penerapan 

model PBL terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa. Kegiatan pembelajaran 

pada pertemuan 1 secara keseluruhan dilakukan di dalam ruang kelas, sedangkan 

pertemuan 2 pada kegiatan elaborasi dan konfirmasi dilakukan di luar kelas. 

Nilai rata-rata kelas pada siklus I telah memenuhi KKM yaitu 73,78. 

Ketuntasan belajar klasikal sudah memenuhi kriteria keberhasilan ≥75%. Rata-

rata tuntas belajar klasikal pada siklus I sebesar 75,68%. Kegiatan pembelajaran 

berupa penugasan dan diskusi kelompok menimbulkan ketergantungan siswa 

terhadap siswa yang lain sehingga saat diberikan evaluasi akhir individu nilai 

yang diperoleh belum mencapai KKM. Kekurangan yang terjadi akan dijadikan 

acuan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 
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4.1.2.4 Revisi 

Deskripsi data pada hasil pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan 

pelaksanaan pembelajaran belum memuaskan. Peneliti perlu melakukan perbaikan 

agar pembelajaran pada siklus selanjutnya dapat lebih memuaskan. Perbaikan 

yang dilakukan antara lain: 

Pertama, perbaikan RPP berupa penyesuaian pertanyaan pada lembar kerja 

siswa agar lebih sesuai dengan percobaan yang siswa lakukan yang mengarahkan 

pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaan pada LKS tidak langsung 

menuju pada pencapaian tujuan pembelajaran. Namun dengan terlebih dulu 

berdasarkan hasil pengamatan terhadap percobaan yang dilakukan siswa. 

Kedua, perbaikan pemberian masalah yang berupa pertanyaan lisan tanpa 

melalui demonstrasi terlebih dulu agar waktu pembelajaran lebih efektif. 

Demonstrasi oleh guru dilakukan pada saat kegiatan konfirmasi. 

Ketiga, pengelolaan tempat pembelajaran dengan mempertimbangkan 

kebersihan kelas dan pengelolaan aktivitas siswa. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Setelah siklus I terlaksana, siklus II pun dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 

2013 sebagai pertemuan 1, 13 Mei 2013 sebagai pertemuan 2. Tindakan 

pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan memperhatikan refleksi dan 

revisi pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus I sebagai upaya peningkatan 

pembelajaran pada siklus selanjutnya. Analisis data pelaksanaan tindakan siklus II 

terdiri dari observasi proses pembelajaran dan hasil belajar.  
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4.1.3.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Data observasi dilakukan terhadap performansi guru selama proses 

pembelajaran. Data hasil performansi guru berupa hasil APKG 1, 2 dan 3 pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus II 

Siklus Pertemuan APKG Skor Perolehan Konversi Nilai Nilai 
Akhir 

Rata-
rata 

II 

1 
1 30 93,750 

90 

91.125 

2 37 92,500 
3 31 77,500 

2 
1 31 96,875 

92.25 2 36 90,000 
3 35 87,500 

 

Pada tabel 4.7 menunjukkan performansi guru pada proses pembelajaran 

siklus II sangat baik dan memenuhi persyaratan dengan rata-rata nilai akhir 

91,125. APKG 1, 2  dan 3 pada tiap pertemuan di siklus II telah memenuhi 

persyaratan, baik skor perolehan maupun setelah dikonversi ke nilai, meningkat 

dari 90 pada pertemuan 1 menjadi 92,25 pada pertemuan 2. Data hasil 

pengamatan performansi guru siklus II selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 

15. 

Selain performansi guru, pengamatan juga dilakukan terhadap kesesuaian 

pelaksanaan model PBL pada siklus II. Data hasil pengamatan kesesuaian 

pelaksanaan model PBL dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Observasi Kesesuaian Pelaksanaan  Model 

PBL 

Siklus Pertemuan Skor 
Perolehan 

Konversi 
Nilai Rata-rata 

II 1 18 90 92,5 2 19 95 
 

Pada tabel 4.8 menunjukkan kesesuaian pelaksanaan model PBL pada 

proses pembelajaran siklus II sangat baik dan memenuhi persyaratan dengan rata-

rata nilai akhir 92,5. Skor perolehan maupun setelah dikonversi ke nilai pada 

siklus II juga sudah memenuhi persyaratan dan berhasil ditingkatkan 

dibandingkan siklus I, dari 90 pada pertemuan 1 menjadi 95 pada pertemuan 2. 

Data hasil pengamatan kesesuaian pelaksanaan model PBL siklus II selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 17. 

Selain pengamatan terhadap performansi guru dan kesesuaian pelaksanaan 

model, data hasil observasi juga dilakukan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Rangkuman Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Siswa Jumlah Nilai Prosentase (%) 

1 2 Rata-
rata 1 2 Rata-

rata 1 2 Rata-
rata 

1 Tuntas 28 – 40 34 36 36 1112 1233 1199,5 91,89 97,30 97,30 

2 Tidak 
Tuntas 0 – 27 3 1 1 81 27 27 8,11 2,70 2,70 

Jumlah Nilai 1193 1260 1226,5 
Rata-rata Aktivitas (%) 80,61 85,14 82,88 

 

Pada tabel 4.9. menunjukkan aktivitas siswa yang sangat tinggi pada tiap 

pertemuan di siklus II. Aktivitas siswa meningkat dari 80,61% pada pertemuan 1 
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menjadi 85,14% pada pertemuan 2. Rata-rata aktivitas siswa pada siklus II 

mencapai 82,88% termasuk pada kriteria aktivitas sangat tinggi. Data hasil 

penagmatan aktivitas siswa siklus II selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 19. 

4.1.3.2 Paparan Hasil Belajar 

Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II diperoleh 

data hasil belajar siswa berupa hasil perolehan nilai dari evaluasi akhir 3 dan 4 

yang masing-masing terlaksana di setiap akhir pertemuan 1 dan 2 pada siklus II. 

Paparan hasil belajar siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Rangkuman Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Siswa Jumlah Nilai  Prosentase (%) 

1 2 Rata-
rata 1 2 Rata-

rata 1 2 Rata-
rata 

1 Tuntas 68 – 100 33 34 34 2780 3050 2925 89,19 91,89 91,89 

2 Tidak 
Tuntas 0 – 67 4 3 3 240 170 185 10,81 8,11 8,11 

Jumlah Nilai 3020 3220 3110 
Rata-rata Nilai 81,62 87,03 84,05 

 

Pada tabel 4.10 menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus II sebesar 

84,05 telah memenuhi KKM. Nilai rata-rata kelas pada tiap pertemuan siklus II 

juga telah memenuhi KKM, dari 81,62 pada pertemuan 1 menjadi  87,03 pada 

pertemuan 2. Ketuntasan belajar klasikalnya pun dapat dikatakan berhasil karena 

rata-rata tuntas belajar klasikal siklus II mencapai 91,89%. Tuntas belajar klasikal 

meningkat dari 89,19% pada pertemuan 1 menjadi 91,89% pada pertemuan 2. 

Data hasil belajar siklus II selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 12. 
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Secara visual tuntas belajar klasikal pada siklus II dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Tuntas Belajar Klasikal Siklus II  

Selain dari hasil tes akhir pada tiap pertemuan, data hasil belajar juga 

diperoleh dari tes formatif pada tiap akhir siklus. Materi tes formatif mencakup 

gabungan materi pada pertemuan 1 dan 2. Data hasil tes formatif dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Belajar Siswa pada Tes Formatif pada siklus II 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi 
Siswa 

Jumlah 
Nilai 

Prosentase 
(%) 

1 Tuntas 68 – 100 33 2900 89,19 
2 Tidak Tuntas 0 – 67 4 250 10,81 

Jumlah 37 3150 100 
Rata-rata 85,14 

 

Berdasarkan tabel 4.11, hasil dari tes formatif pada siklus II, rata-rata kelas 

sudah mencapai KKM, yaitu 85,14 dengan tuntas belajar  klasikal juga sudah 

mencapai 89,19%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 

pada siklus I yaitu rata-rata kelas hanya 77,03 dan tuntas belajar klasikal sebesar 

81,58%. Data hasil tes formatif siklus II selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 

13. 

 

 

91.89%

8.11%

Tuntas

Tidak Tuntas
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4.1.3.3 Refleksi 

Berdasarkan analisis data performansi guru pada siklus II sudah 

mengalami peningkatan, 80,625 pada siklus I menjadi 91,125 pada siklus II. 

Perolehan nilai tersebut telah memenuhi indikator keberhasilan dan termasuk 

kriteria sangat baik.  

Kesesuaian pelaksanaan model PBL pada siklus II mengalami peningkatan 

yang signifikan, 77,5 pada siklus I menjadi 92,5 pada siklus II. Perolehan nilai 

tersebut telah memenuhi indikator keberhasilan dan termasuk kriteria sangat baik. 

Performansi guru dan kesesuaian pelaksanaan model PBL membawa 

pengaruh terhadap aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Aktivitas siswa pada 

siklus II sudah berada pada kriteria aktivitas yang sangat tinggi yaitu meningkat 

7,41%. Aktivitas siswa meningkat dari 75,47% pada siklus I menjadi 82,88% 

pada siklus II. Kriteria aktivitas yang sangat tinggi menunjukkan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II telah mencapai indikator keberhasilan. 

Pembelajaran yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil karena nilai 

rata-rata kelas telah memenuhi KKM. Rata-rata kelas meningkat dari 73,78 pada 

siklus I menjadi 84,05 pada siklus II. 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II juga menjadi indikator 

keberhasilan pelaksanaan tindakan pembelajaran yang mencapai 75%. 

Peningkatan yang dicapai pada siklus II juga cukup tinggi. Ketuntasan belajar 

klasikal meningkat dari 75,68% pada siklus I menjadi 91,89% pada siklus II atau 

mengalami peningkatan sebesar 16,21%. 
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Secara visual data peningkatan pada hasil belajar siswa, ketuntasan belajar 

klasikal, aktivitas siswa, performansi guru dan kesesuaian pelaksanaan model 

PBL  dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 

4.1.3.4 Revisi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek yang diteliti telah 

memenuhi indikator keberhasilan. Hasil observasi berupa pengamatan terhadap 

aktivitas siswa juga mencapai kualifikasi aktivitas yang tinggi (50% - 74,99%) 

dan perolehan nilai performansi guru dan pelaksanaan model PBL dalam 

pembelajaran telah melampaui nilai 71. Hasil belajar berupa nilai rata-rata kelas 

telah melampaui standar minimal yang ditetapkan sebagai KKM dengan 

ketuntasan belajar klasikal lebih dari 75%. Dengan demikian pembelajaran selesai 

dilaksanakan dengan kualifikasi memuaskan. 

4.1.4 Deskripsi Data Pasca Tindakan  

Setelah tindakan pembelajaran siklus II selesai dilaksanakan, peneliti 

memberikan soal posttest pada tanggal 15 mei 2013 untuk mengetahui 

kemampuan siswa kelas IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal mengenai 

mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan setelah mengikuti kegiatan 
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pembelajaran menggunakan model PBL pada siklus I dan siklus II . Sama halnya 

dengan soal pretest, soal posttest berbentuk pilihan ganda sejumlah 40 soal.  

Data hasil rangkuman posttest dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Rangkuman Hasil Posttest 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi 
Siswa 

Jumlah 
Nilai 

Prosentase 
(%) 

1 Tuntas 68 – 100 35 3050 94,60 
2 Tidak Tuntas 0 – 67 2 125 5,40 

Jumlah 37 3185 100 
Rata-rata 86,08 

 

Pada tabel 4.12. menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 86,08 telah 

memenuhi KKM dan tuntas belajar klasikal 94,60%. Hal ini menjadi indikator 

keberhasilan pelaksanaan tindakan pembelajaran karena rata-rata kelas telah 

memenuhi nilai KKM sebesar 68 dan tuntas belajar klasikal lebih dari 75%. Hasil 

dari posttest juga menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sebesar 21,96 

dan ketuntasan belajar klasikal meningkat 59,46% dari sebelum pelaksanaan 

tindakan dan setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran. Data hasil posttest 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 8. 

Secara visual peningkatan hasil belajar siswa sebelum (pretest) dan setelah 

(posttest) pelaksanaan tindakan pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Peningkatan Hasil Pretest dan Posttest 
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4.2  Pembahasan 

Berdasarkan analisis data hasil pelaksanaan tindakan pembelajaran materi 

perubahan lingkungan menggunakan model PBL pada siswa kelas IV di SD 

Negeri Randugunting 3 Kota Tegal dapat disimpulkan telah memenuhi semua 

aspek indikator keberhasilan. Perolehan nilai performansi guru sudah mencapai 

kualifikasi sangat baik (91,125) dan kesesuaian pelaksanaan model PBL sudah 

mencapai kualifikasi sangat baik (92,5). Aktivitas belajar siswa sudah mencapai 

nilai sangat tinggi (82,88%). Hasil belajar siswa yang menunjukkan nilai rata-rata 

kelas sudah tuntas KKM (≥68) yaitu 86,08 dan persentase tuntas belajar klasikal 

minimal sudah ≥75% yaitu 94,60% dari jumlah siswa dalam kelas yang 

memperoleh nilai belajar ≥ 68. Selanjutnya pembahasan mengenai hasil penelitian 

dilakukan dengan memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil 

penelitian yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Peningkatan nilai APKG 1, 2 dan 3 dari siklus I ke siklus II pada tiap 

pertemuannya menunjukkan performansi guru yang semakin meningkat. Penilaian 

pada APKG 1 menunjukkan penguasaan kompetensi pedagogik guru dalam 

menyusun RPP dan APKG 2 menunjukkan penguasaan kompetensi profesional 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan APKG 3 

menunjukkan penguasaan kompetensi kepribadian dan sosial guru dalam 

berinteraksi dengan teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain 

yang terkait. Menurut Supriyadi (1999) dalam Wahyudi (2012 : 104), “guru yang 

memiliki kinerja baik adalah guru yang profesional dan memiliki pengetahuan dan 
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kemampuan profesi”. Guru yang profesional salah satu cirinya yaitu menguasai 

empat kompetensi pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

professional yang termuat pada APKG 1, 2, dan 3. Dengan meningkatnya nilai 

APKG 1, 2 dan 3 berarti meningkat pula potensi guru untuk menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran yang berkualitas. 

Kesesuaian pelaksanaan model PBL dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Dari 20 deskriptor yang harus dilaksanakan, sampai pada pertemuan 

2 siklus 2 sudah 19 yang dapat dilaksanakan oleh guru. Dengan peningkatan 

tersebut berarti meningkat pula pemahaman guru terhadap penerapan pelaksanaan 

model PBL dalam pembelajaran. 

Pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan menggunakan PBL juga 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II selama pelaksanaan tindakan 

pembelajaran. Saat siswa melakukan percobaan di luar kelas, masing-masing 

siswa memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam percobaan. Siswa melakukan 

percobaan, mengamati, mencatat hasilnya, mengeluarkan pendapat dan bertanya 

kepada guru atau sesama siswa mengenai permasalahan yang dicarikan solusinya. 

Semua kegiatan tersebut pada pertemuan 1 dilakukan di dalam kelas, sehingga 

mengakibatkan kelas kotor. Namun berdasarkan hasil refleksi guru dengan 

peneliti, pada pertemuan kedua dilakukan perbaikan pembelajaran yaitu pada 

kegiatan elaborasi dan konfirmasi dilakukan di luar kelas. Hal ini membuat siswa 

lebih bebas bereksplorasi terhadap percobaan yang dilakukan., sebab aktivitas 

siswa seakan tidak terbatasi oleh keempat dinding yang mengelilingi ruang kelas. 
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Itulah mengapa skor perolehan aktivitas siswa pada pertemuan 2 lebih tinggi 

daripada pertemuan 1. 

Model PBL mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa, karena model 

PBL menggunakan kelompok kecil dalam proses pembelajaran, sehingga melatih 

siswa bersosialisasi, bekerjasama, dan saling menghormati. Pembelajaran dengan 

model PBL yang berawal dari permasalahan, dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam memecahkan masalah. Model PBL menerapkan metode diskusi, sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas diskusi. Penggunaan metode diskusi untuk 

memecahkan masalah pada proses pembelajaran dengan model PBL, menjadikan 

siswa lebih aktif dalam mengeluarkan ide, saran, dan pendapat. Pada saat siswa 

menelaah permasalahan dan mencari informasi, aktivitas membaca siswa juga 

dapat meningkat. Siswa lebih aktif mendengarkan penjelasan dan memperhatikan 

bimbingan guru. Dengan penggunaan model PBL pada pembelajaran IPA, siswa 

sering bertanya ketika mengalami kesulitan. Pembelajaran dengan model PBL 

membuat siswa lebih aktif dan berani mendemonstrasikan serta malaporkan 

sebuah karya. Karena pada akhir pembelajaran harus ada laporan yang dipaparkan 

di depan kelas, maka siswa dapat meningkatkan aktivitas menulis. Selain itu, 

aktivitas siswa selama pembelajaran diarahkan untuk kegiatan belajar. Sifat siswa 

yang cenderung aktif bergerak dapat diarahkan agar menjadi bermanfaat. Menurut 

Sudjana (2010: 61), dianatara siswa dikatakan aktif yaitu turut serta dalam 

melaksanakan tugas belajar, terlibat dalam masalah, berusaha mencari informasi 

yang diperlukan untuk memecahkan masalah,dan melaksanakan diskusi kelompok 

sesuai petunjuk guru. Dengan demikian melalui model PBL, aktivitas siswa 
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menjadi lebih terarah sehingga membuat siswa menjadi terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

Peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang dilakukan dari 

hasil pretest, evaluasi akhir pada tiap pertemuan siklus I dan II serta tes formatif 

pada akhir siklus I dan siklus II, hingga posttest, menunjukkan bahwa siswa telah 

mengalami proses belajar. Uno (2008: 54) mendefinisikan hakikat belajar adalah 

"kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menghasilkan suatu perubahan, 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai". Dengan demikian 

siswa yang mengalami perubahan perilaku dikatakan sudah mengalami belajar. 

Siswa bukan hanya memahami apa yang sudah dipelajari tetapi juga dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada proses pembelajaran dengan model PBL siswa belajar menemukan 

masalah, menerapkan pengetahuan yang diperolehnya melalui proses pencarian 

informasi dan dapat mencurahkan idenya, sehingga siswa dapat  belajar dengan 

lebih bermakna. Pembelajaran PBL berawal dari masalah seputar dunia nyata 

siswa, sehingga dapat menimbulkan minat belajar siswa. Pada saat berdiskusi 

untuk menentukan jawaban sementara, siswa tertarik belajar karena merasa 

pengetahuan awalnya dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Proses pemecahan 

masalah yang merupakan ciri model PBL akan memudahkan siswa menemukan 

dan memahami konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan 

masalah dengan anggota kelompoknya, menumbuhkan berpikir kritis, mau belajar 

mandiri, dan mau mencari informasi. Di samping itu melalui proses pencarian 

informasi inilah, siswa mendapatkan pengetahuan.  
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Tahap-tahap pembelajaran dengan model PBL sesuai karakteristik siswa 

kelas IV SD yaitu sudah mampu memahami hubungan fungsional, menguji coba 

suatu permasalahan, menghubungkan sebab akibat, dan menggunakan prinsip 

ilmiah sederhana, sehingga siswa tidak merasa sulit melaksanakan proses 

pembelajaran serta pemahaman materi. 

           Model PBL mempunyai kelebihan karena efektif meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Namun, terdapat kendala saat menggunakan model PBL 

dalam pembelajaran. Pertama, pembelajaran IPA menggunakan model PBL 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Siswa membutuhkan waktu yang cukup 

untuk bekerjasama membahas masalah, mengajukan hipotesis, mencari informasi, 

membuktikan hipotesis, menyimpulkan hasil diskusi kelompok, dan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oleh karena itu, guru harus mengatur 

waktu, agar dua jam pelajaran cukup untuk melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model PBL. Kedua, banyak guru yang belum memahami dan 

menerapkan model PBL, sehingga guru masih perlu mempelajari dan mencoba 

model PBL. Aktivitas siswa dapat dibaca dalam berbagai hal, antara lain saat 

siswa turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya dan terlibat dalam 

pemecahan masalah. Siswa yang aktif tidak segan bertanya kepada siswa lain atau 

kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi, serta berusaha 

mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Saat 

melakukan diskusi kelompok, siswa juga mampu bekerja sama dan melaksanakan 

tugas kelompok sesuai petunjuk guru. Dengan selalu melatih kemampuan dirinya, 

siswa aktif mampu menerapkan dan menggunakan apa yang diperolehnya untuk 
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menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan model PBL 

pada materi perubahan lingkungan terhadap siswa kelas IV di SD Negeri 

Randugunting 3 Kota Tegal adalah meningkatnya hasil belajar dan aktivitas siswa 

serta performansi guru selama kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, 

implikasi hasil penelitian dapat dilihat pada beberapa aspek antara lain: 

4.2.2.1 Bagi Siswa 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan model PBL 

memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa kelas IV SD. Siswa 

memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan permasalahan yang terjadi di 

lingkungan sekitar untuk dicarikan solusinya. Karakteristik siswa SD yang aktif, 

senang bergerak, kritis dan suka berpendapat dapat berkembang dengan optimal 

melalui PBL. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang bagi 

siswa tentu berimbas pada peningkatan hasil belajar siswa. Kegiatan pembelajaran 

dengan menganalisis masalah yang terjadi di lingkungan alam sekitar juga dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam mencari solusi masalah serta 

meningkatkan kesadaran lingkungan pada diri siswa sehingga secara ikhlas dapat 

melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang dapat ditimbulkan akibat 

perubahan lingkungan. Pada penerapan model PBL diperlukan kesiapan siswa 

meliputi kemandirian, rasa tanggung jawab, kerja sama, dan kritis saat melakukan 
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pengamatan agar dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan petunjuk 

kegiatan.  

4.2.2.2 Bagi Guru  

Penerapan model PBL dalam kegiatan pembelajaran menambah 

pengetahuan bagi guru mengenai pembelajaran berbasis masalah. Guru dapat 

terus mengembangkan kreativitas dan potensinya dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Peningkatan performansi guru 

dapat menjadi pertanda meningkatnya kualitas suatu pembelajaran sebagai wujud 

penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial seorang 

guru.  

Dalam penerapan model PBL guru perlu memahami betul langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL dan berbagai kesiapan lain 

meliputi masalah yang hendak dipecahkan, solusi pemecahan masalah. Dengan 

demikian guru dapat mengkondisikan siswa dalam kegiatan pembelajaran berbasis 

masalah dengan baik. 

4.2.2.3 Bagi Sekolah 

Melalui pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), siswa 

dapat ikut serta mencarikan solusi permasalahan yang terjadi di lingkungan 

sekitar. Dengan demikian sekolah dapat ikut memberikan kontribusi dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Sekolah perlu memberikan 

kesempatan dan dukungan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran inovatif. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran. 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas 

IV SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal. Adapun peningkatan pembelajaran 

secara rinci disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, peningkatan performansi guru. Perolehan nilai performansi guru 

melalui APKG 1, 2 dan 3 telah memenuhi indikator keberhasilan, dari nilai 

sebesar 80,625 pada siklus I meningkat menjadi 91,125 pada siklus II. Perolehan 

nilai pengamatan kesesuaian pelaksanaan model PBL telah memenuhi indikator 

keberhasilan, dari 77,5 pada siklus I menjadi 92,5 pada siklus II. 

Kedua, peningkatan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dari 

75,47% pada siklus I menjadi 82,88% pada siklus II. Dengan demikian telah 

mencapai kriteria aktivitas belajar sangat tinggi. 

Ketiga, peningkatan hasil belajar siswa. Nilai rata-rata kelas, dari 64,12 

(pretest) meningkat menjadi 86,08 (posttest), dengan peningkatan ketuntasan 

belajar klasikal dari 35,14% pada siklus I menjadi 94,60% pada siklus II. Selain 

itu, nilai pada rata-rata kelas pada evaluasi akhir dari 73,78 pada siklus I menjadi 
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84,05 pada siklus II, dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 75,68% 

pada siklus I menjadi 91,89% pada siklus II. Tes formatif meningkat dari 77,03 

pada siklus I menjadi 85,14 pada siklus II, dengan peningkatan ketuntasan belajar 

klasikal dari 81,08% pada siklus I menjadi 89,19% pada siklus II. 

5.2  Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

disajikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

Pertama, Guru kelas IV hendaknya dapat menerapkan model Problem 

Based Learning (PBL) dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

materi perubahan lingkungan. 

Kedua, Guru kelas IV hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian 

ini dengan menggunakan inovasi model dan media lain untuk meningkatkan 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan. 

Ketiga, pihak sekolah hendaknya memfasilitasi guru yang hendak 

melakukan inovasi pembelajaran. Misalnya memberi kesempatan kepada guru 

untuk menerapkan model PBL dalam pembelajaran IPA. 

Praktisi pendidikan atau peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan model pembelajaran 

yang berbeda sehingga diperoleh berbagai alternatif inovasi model pembelajaran. 

Jika penelitian yang dilakukan berupa PTK kolaborasi, maka peneliti perlu 

memberikan contoh penerapan model agar guru kelas pelaksana tindakan 

memahami pelaksanaan model yang akan digunakan.
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Lampiran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : SD Negeri Randugunting 3 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / 2 

Alokasi Waktu : 4 JP (4 x 35 menit) 

 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

        pengaruhnya terhadap daratan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Kegiatan Belajar Indikator Penilaian Sumber / 

Bahan Alat 

 
10.2 Menjelaskan 
pengaruh 
perubahan 
lingkungan fisik 
terhadap daratan 
(erosi, abrasi, 
banjir, dan 
longsor) 
 
 
 
10.3 
Mendeskripsikan 
cara pencegahan 
kerusakan 
lingkungan 
(erosi, abrasi, 
banjir, dan 
longsor 

 
Pengaruh 
perubahan 
lingkungan 
fisik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pencegahan 
kerusakan 
daratan 

 
1. Siswa mencari 

informasi tentang 
pengertian erosi, 
abrasi, banjir, dan 
longsor. 

2. Siswa mencari 
informasi tentang 
pengaruh erosi, 
abrasi, banjir, dan 
longsor. 

 
 
Siswa mencari informasi 
tentang cara mencegah 
kerusakan yang 
disebabkan oleh erosi, 
abrasi, banjir, dan 
longsor 

 
Mengidentifikasi 
pengaruh erosi, 
abrasi, longsor, dan 
banjir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjelaskan cara 
mencegah kerusakan 
yang disebabkan oleh 
erosi, abrasi, longsor, 
dan banjir 

 

Teknik 

- Tes 
- Non tes 

 

Bentuk 
Tes 

- Tulis 
- Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

Buku IPA 
Kelas IV 
SD 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN TEGAL SELATAN 
SD NEGERI 3 RANDUGUNTING 

Jl. Merak No. 15 Telp. ( 0283 ) 351188 Tegal 
 

Daftar Nilai Tes Formatif Materi Perubahan Lingkungan 

SD Negeri Randugunting 3 Tahun Ajaran 2011/ 2012 
 

No Nama Siswa Nilai 
1 Alviani Ayu Ningrum 40 
2 Arfan Yafis 53 
3 Arrafi Naufal Dwi H 53 
4 Bagus Eka Febriyana 33 
5 Aditya Imam Z 80 
6 Alifiani Putri N 66 
7 Alya Chaerunisa T 60 
8 Azka Tazkyana 66 
9 Ayu Latifah 60 
10 Azhar Fajari A 60 
11 Cendy Aulia M 73 
12 Dhiana Putri M 80 
13 Faisal Ari M 73 
14 Farah Salwa R 60 
15 Fauzi Amru Prasetya 60 
16 Final Aulia C 73 
17 Firmansyah Bintang B 80 
18 Gita Tri M 66 
19 Helmy Rizky 93 
20 Hilmi Dwi A 53 
21 Ilham Ammar S 40 
22 Ismi Aulia N 73 
23 Izzati Nabilah 60 
24 Khoirul Anam 73 
25 Luthfika Damayana 80 
26 Maulana Arfan I 73 
27 Maulana Irfan I 80 
28 M Nizar Maulana 60 
29 M Daffa Arkan P 73 
30 Nabila Ulul S 73 
31 Parasdita Ajeng M 33 
32 Putri Aurora A 73 

33 Putri Yunias 33 
34 Safira Nasrulmillah A 80 
35 Salisya Putri Y 73 
36 Sandrina Faradzyka A 73 
37 Shafa Ataina A 66 
38 Sofyan Hanif 60 
39 Tennesia Davis B 73 
40 Tasya Aldila A 26 
41 Ahmad Marzuki 73 
42 Hafizh Hugo Harman 80 
43 Jelita Prameswari 

Ratu P 
40 

44 Jihan Arifah 66 
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Tegal,   Maret 2013 

 Mengetahui        

 Kepala SD N Randugunting 3   Guru Kelas IV 

  

 

Maesari, S.Pd     Susriani, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010   NIP 19670410 199203 2 017 
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KISI-KISI SOAL TES PRETEST DAN POSTTEST ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 
Satuan Pendidikan : SD      Kelas/ Semester : IV/ 2 
Mata Pelajaran : IPA                             Materi Pokok  : Pengaruh Perubahan Lingkungan Fisik 
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Jenis 
Ranah  

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

10.2 Menjelaskan pengaruh 
perubahan lingkungan fisik 
terhadap daratan (erosi, abrasi, 
banjir, dan longsor) 
 
10.3 Mendeskripsikan 
pencegahan kerusakan 
lingkungan (erosi, abrasi, 
banjir, dan longsor) 

1. Siswa dapat mendefinisikan pengikisan 
pantai yang disebabkan gelombang laut. 
 

2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh erosi. 
 
3. Siswa dapat menjelaskan penyebab 

abrasi. 
 
4. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 

pengikisan daratan oleh air atau angin. 
 
5. Siswa dapat menerapkan prinsip hidup 

sehat dengan tidak membuang sampah di 
sungai. 

 
6. Siswa dapat menjelaskan upaya 

mencegah terjadinya pengikisan pantai. 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 

C1 
 
 

C2 
 

C2 
 
 

C1 
 
 

P2 
 

 
 

C2 
 
 

1 
 
 
2 

 
3 

 
 
4 
 

 
5 
 

 
 

6 
 

 

Mudah  
 
 

Sedang 
 

Mudah 
 

 
Mudah 

 
 

Mudah 
 

 
 

Sedang 
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7. Siswa dapat menjelaskan pengaruh abrasi 
yang dapat merugikan manusia. 

 
8. Siswa dapat menjelaskan jenis material 

pada tanah yang hanyut terbawa air. 
 
9. Siswa dapat menjelaskan jenis tanah 

yang dapat mengakibatkan erosi. 
 
10. Siswa dapat menjelaskan peristiwa yang 

terjadi dengan ciri-ciri banyak batu 
karang yang terkikis 

 
11. Siswa dapat memilki sikap peduli 

kebersihan lingkungan dengan cara rutin 
membersihkan selokan sekitar 
lingkungan tempat tinggal. 

 
12. Siswa dapat menjelaskan alasan tidak 

mendirikan rumah di daerah bertanah 
miring. 

 
13. Siswa dapat menjelaskan jenis lahan 

yang rawan terjadi longsor. 
 

14. Siswa dapat menjelaskan dampak dari 
peristiwa apa rumah tertimbun tanah. 

 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 
 

A2 
 
 

 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 

7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

 
12 
 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

Sedang 
 
 

Sulit 
 
 

Mudah 
 
 

Mudah 
 
 
 

Mudah 
 

 
 

 
Mudah 

 
 
 

Mudah 
 
 

Mudah 
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15. Siswa dapat memberikan contoh pemicu 
banjir. 

 
16. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 

dapat dilakukan untuk mencegah erosi.  
 

17. Siswa dapat menjelaskan fungsi 
menanam tanaman bakau di pinggiran 
pantai. 

 
18. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 

reboisasi. 
 

19. Siswa dapat menjelaskan upaya 
mencegah terjadinya erosi pada lereng 
gunung. 

 
20. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 

dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya abrasi. 

 
21. Siswa dapat menerapkan sikap menjaga 

kelestarian tanaman bakau di pinggiran 
pantai yang dapat mencegah abrasi. 

 
22. Siswa dapat menjelaskan jenis 

penampungan air yang dapat mencegah 
terjadinya erosi. 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 

A2 
 
 
 

C1 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 
 

P2 
 
 
 

C2 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 

22 
 
 

Mudah 
 
 

Sedang 
 

 
Sulit 

 
 
 

Mudah 
 
 

Mudah  
 
 
 

Sedang 
 
 
 

Sulit  
 
 
 

Sulit 
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23. Siswa dapat menjelaskan fungsi tanggul 

di tepi pantai. 
 

24. Siswa dapat menerapkan prinsip hidup 
sehat dalam upaya mencegah terjadinya 
banjir.  

 
25. Siswa dapat menjelaskan fungsi 

menanam tanaman berakar panjang pada 
lahan miring. 

 
26. Siswa dapat memilki sikap peduli 

terhadap kelestarian hutan dalam upaya 
mencegah terjadinya longsor.  

 
27. Siswa dapat menjelaskan yang bukan 

merupakan akibat dari penebangan hutan 
secara sembarangan. 

 
28. Siswa dapat menjelaskan upaya 

mencegah terjadinya longsor. 
 

29. Siswa dapat menerapkan pola hidup 
bersih agar terhindar dari bencana banjir 

 
30. Siswa dapat menjelaskan dampak dari 

penebangan hutan secara liar. 

 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 

 
 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
C2 

 
 

P2 
 

 
 

C2 
 
 
 

A2 
 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 

P2 
 
 

C2 
 

 
23 
 
 

24 
 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 
 

27 
 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 

 
Sedang 

 
 

Mudah 
 

 
 

Sedang 
 
 
 

Mudah 
 
 
 

Sulit 
 
 
 

Sedang  
 
 

Mudah 
 
 

Mudah 
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31. Siswa dapat memilih pernyataan yang 

tidak benar berkenaan dengan pengaruh 
perubahan lingkungan fisik. 

 
32. Siswa dapat menjelaskan dampak yang 

terjadi akibat abrasi 
 

33. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk menjaga agar 
daerah resapan air tidak berkurang. 

 
34. Siswa dapat menjelaskan penyebab 

terjadinya banjir di Indonesia. 
 

35. Siswa dapat menyebutkan satu profesi 
yang dalam menjalankan profesinya 
memperhatikan besar kecilnya 
gelombang laut. 

 
36. Siswa dapat menerapkan pola hidup 

bersih agar terhindar dari bencana banjir. 
 

37. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
tanaman pelindung dapat mencegah 
erosi. 

 
38. Siswa dapat menjelaskan penyebab 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 

 
C2 

 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 

C1 
 
 
 
 

P2 
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perubahan faktor lingkungan fisik. 
 

39. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
pasir, tanah, dan batu yang terbawa aliran 
air. 

 
40. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 

dapat dilakukan untuk mencegah erosi 
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INSTRUMEN PENILAIAN PRETEST DAN POSTTEST 

Nama Sekolah  : SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Materi Pokok  : Pengaruh Perubahan Lingkungan Fisik 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut disebut .... 

a. erosi     c. reboisasi 

b. abrasi     d. sedimentasi 

2. Erosi dapat menyebabkan …. 

a. tanah kering karena tidak ada hujan 

b. tanah tandus karena tidak ada humus 

c. tanaman lambat berkembang karena kurang air 

d. tanaman lambat berkembang karena kurang cahaya 

3. Abrasi dipengaruhi oleh .... 

a. permukaan air laut   c. gelombang laut 

b. aliran air hujan cukup kuat  d. gempa 

4. Pengikisan daratan oleh air atau angin disebut .... 

a. erosi     c. reboisasi 

b. abrasi     d. sedimentasi 

5. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan .... 

a. kekeringan     c. erosi tanah 

b. banjir      d. kesuburan tanah 

6. Ombak di pantai, terutama di pantai selatan terkadang sampai mengikis 

daratan pinggiran pantai. Upaya yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu …. 

a. menanam pohon kelapa 

b. menanam pohon bakau 

c. membuat pagar pembatas pinggiran pantai 

d. meletakkan gundukan pasir yang tinggi di pinggiran pantai 
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7. Abrasi dapat merugikan manusia, yaitu .... 

a. merusak ekosistem laut  c. merusak ekosistem darat 

b. merusak ekosistem sawah  d. merusak ekosistem pantai 

8. Menanam tanaman dapat mengurangi … yang hanyut akibat derasnya air 

hujan. 

a. pasir      c. humus 

b. kerikil       d. debu 

9. Erosi dapat terjadi pada tanah yang … 

a. subur     c. kering 

b. gundul     d. tandus 

10. Jika kita melihat banyak terdapat batu karang yang terkikis, hal tersebut 

menandakan bahwa wilayah tersebut mengalami …. 

a. abrasi   

b. erosi 

c. banjir 

d. abrasi 

11. Membersihkan selokan sekitar lingkungan tempat tinggal adalah salah satu 

upaya kita untuk menghindari terjadinya…. 

a. tanah longsor    c. banjir 

b. abrasi     d. erosi 

12. Kita dilarang membangun rumah di daerah bertanah miring, hal tersebut 

merupakan upaya agar terhindar dari bencana…. 

a. longsor     c. tsunami 

b. banjir     d. gempa bumi 

13. Longsor sering terjadi pada lahan… 

a. datar     c. berliku 

b. subur     d. miring 

 

14. Rumah tertimbun tanah merupakan salah satu dampak dari terjadinya…. 

a. kebakaran hutan   c. longsor 

b. penebangan liar   d. banjir 
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15. Salah satu pemicu banjir yaitu …. 

a. lahan miring    c. banyak tanaman 

b. hilangnya resapan air   d. saluran air lancar 

16. Di lahan pertanian atau perkebunan yang miring seperti perbukitan banyak  

terdapat ... untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. 

a. sengkedan    c. tembok beton 

b. hutan bakau    d. reboisasi 

17. Jika kita menanami tanaman bakau di pinggiran pantai, hal tersebut dapat  

berfungsi sebagai .... 

a. tempat berteduh   c. petunjuk arah 

b. pemecah ombak   d. memelihara hewan laut 

18. Reboisasi yaitu program . . . . 

a. penanaman kembali pohon-pohon di hutan gundul 

b. pemupukan tanah-tanah yang kurang subur 

c. pengaturan perairan untuk daerah pertanian 

d. penebangan pohon-pohon yang tidak berguna 

19. Untuk mencegah terjadinya erosi pada lereng gunung kita dapat membuat. . . . 

a. irigasi      c. terasering 

b. reboisasi     d. penghijauan 

20. Untuk mencegah terjadinya abrasi dapat dengan membangun . . . . 

a. mercusuar    c. dermaga 

b. alat pemecah gelombang  d. keramba 

21. Kita dapat ikut serta menanam pohon bakau di pantai. Hal tersebut dapat 

mencegah abrasi karena .... 

a. dapat tumbuh di tepi laut 

b. dapat menghalangi gelombang laut 

c. daunnya rindang untuk menahan air laut  

d. mempunyai akar penunjang yang kuat 

22. Penampungan air yang dapat mencegah terjadinya erosi yaitu…. 

a. waduk     c. tambak 

b. danau     d. sumur 
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23. Pembuatan tanggul di tepi pantai berfungsi untuk …. 

a. menampungan air laut 

b. menahan ombak yang menghantam pantai 

c. memecah gelombang laut yang besar 

d. menahan angin laut 

24. Diantara upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir adalah …. 

a. membuat poskamling   c. membuat pos bantuan korban 

b. membersihkan saluran air  d. menggalang dana korban banjir 

25. Menanam tanaman berakar panjang pada lahan miring berfungsi untuk …. 

a. menahan lapisan tanah 

b. menyimpan cadangan air 

c. menampung air 

d. memperlancar aliran air 

26. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya longsor 

yaitu…. 

a. menebang tanaman yang masih muda 

b. tebang pilih 

c. menggunduli hutan 

d. memangkas rumput ilalang 

27. Hutan yang ditebang secara sembarangan tidak akan menyebabkan …. 

a. kekeringan    c. longsor 

b. banjir bandang    d. kesuburan tanah 

28. Tanah-tanah di lereng pegunungan biasanya miring. Oleh karena itu, untuk 

mencegah longsor, sebaiknya tempat tersebut kita buat …. 

a. pagar tembok    c. tanggul 

b. tangga tanah     d. parit 

 
29. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar lingkungan terhindar dari 

bencana banjir yaitu dengan mengadakan … secara rutin. 

a. siskamling    c. kerjabakti 

b. posyandu    d. senam 
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30. Jika penebangan secara liar semakin marak dan tidak ada tindakan untuk 

mengatasinya, maka Negara ini akan berpotensi terkena bencana …. 

a. kebakaran    c. banjir 

b. tsunami    d. longsor 

31. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar yaitu …. 

a. gelombang laut dapat mengikis karang  

b. ombak dapat menyebabkan erosi 

c. erosi terjadi pada tanah 

d. badai disertai hujan 

32. Berikut ini dampak yang ditimbulkan akibat abrasi yaitu …. 

a. luas daratan bertambah  c. luas lautan berkurang 

b. luas daratan berkurang  d. luas daratan dan lautan seimbang 

33. Di daerah perkotaan banyak kita lihat lahan pertanian dan hutan dijadikan 

lahan pemukiman. Hal tersebut berdampak pada kurangnya daerah resapan 

air. Upaya yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu …. 

a. membakar sampah organik  c. menanam tanaman 

b. mendaur ulang barang bekas  d. mencabuti rumput 

34. Bila musim hujan tiba, banyak daerah di Indonesia dilanda banjir. Kejadian 

itu kemungkinan besar akibat …. 

a. penebangan hutan   c. penggalian tanah 

b. penambangan minyak bumi  d. penambangan batu bara 

35. Dalam menjalankan profesinya, … sangat memperhatikan besar kecilnya 

gelombang laut. 

a. peselancar    c. pemancing 

b. penyelam    d. atlit arung jeram 

36. Untuk mencegah terjadinya banjir di lingkungan rumahmu, sebaiknya 

melakukan hal-hal berikut, kecuali …. 

a. membersihkan selokan-selokan dari sampah 

b. memperbaiki aliran air selokan agar tidak mampat 

c. memberantas rumah-rumah liar di bantaran sungai 

d. membuang sampah ke sungai-sungai 



108 
 

 

37. Tanaman pelindung dapat mencegah erosi dengan cara …. 

a. akarnya yang kuat menahan tanah 

b. daunnya banyak mengandung air 

c. menggunakan air untuk fotosintesa 

d. batangnya selalu basah oleh air 

38. Perubahan pada daratan disebabkan oleh perubahan faktor lingkungan fisik 

sebagai berikut, kecuali …. 

a. hujan     c. gelombang laut 

b. angin      d. rotasi bumi 

39. Pasir, tanah dan batu yang terbawa aliran air kemudian diendapkan di suatu 

tempat dinamakan …. 

a. erosi     c. abrasi 

b. reboisasi    d. sedimentasi 

40. Erosi dapat dicegah dengan cara berikut, kecuali …. 

a. reboisasi    c. membuat sengkedan 

b. membuat hujan buatan  d. mencegah penebangan hutan 

 

 

Kunci Jawaban: 

1. b       

2. b      

3. c       

4. a       

5. b       

6. b       

7. d       

8. c       

9. d       

10. a 

11. c       

12. a      
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13. d       

14. c       

15. b       

16. a       

17. b       

18. a      

19. c      

20. b 

21. d 

22. a 

23. c 

24. b 

25. b 

26. b 

27. d 

28. b 

29. c 

30. d 

31. b 

32. b 

33. c 

34. a 

35. a 

36. d 

37. a 

38. d 

39. c 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) IPA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/ Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

 

C.  INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian abrasi. 

2. Mendefinisikan pengertian erosi. 

3. Menjelaskan pengaruh abrasi. 

4. Menjelaskan pengaruh erosi. 

5. Mendemonstrasikan pengaruh abrasi. 

6. Mendemontrasikan pengaruh erosi. 

7. Memiliki sikap tanggap lingkungan terhadap pengaruh erosi dan abrasi. 

8. Menerapkan kebiasaan menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan 

lingkungan pantai. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendefinisikan pengertian 

abrasi. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendefinisikan pengertian erosi. 

3. Melalui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 2 

pengaruh abrasi. 

4. Melalui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 2 

pengaruh erosi. 

5. Melalui percobaan, siswa dapat mendemonstrasikan pengaruh abrasi. 

6. Melalui percobaan, siswa dapat mendemonstrasikan pengaruh erosi. 

7. Setelah mengetahui pengaruh yang ditimbulkan akibat erosi dan abrasi, 

siswa dapat memiliki sikap tanggap lingkungan jika erosi dan abrasi 

terjadi. 

8. Setelah mengetahui pengaruh yang ditimbulkan akibat erosi dan abrasi, 

siswa dapat menerapkan kebiasaan menjaga lingkungan sekitar dan 

lingkungan pantai. 

Karakter siswa yang diharapkan:   

Disiplin (discipline), tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), 

ketelitian (carefulness), kerja sama (cooperation), keberanian (bravery). 

 

E. MATERI AJAR 

1. Pengertian abrasi dan erosi. 

2. Pengaruh abrasi dan erosi. 

Materi selengkapnya terdapat pada lampiran. 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Kerja kelompok 

c. Demonstrasi 

d. Tanya jawab 
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e. Pemberian tugas  

2. Model 

Problem Based Learning 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 

b. Pengondisian kelas. 

c. Melakukan presensi kelas. 

d. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari, 

dengan serangkaian pertanyaan berikut: 

No GURU (G) No SISWA (S) 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3. 

 

Apakah kalian pernah pergi ke 

pantai yang berombak besar?  

Ombak atau gelombang laut 

yang besar dapat mengikis 

pantai. Hal tersebut terjadi 

karena peristiwa abrasi. 

Apakah kalian tahu apa 

pengaruh abrasi? 

Hari ini kita akan belajar 

tentang pengaruh yang 

ditimbulkan akibat abrasi. 

Selain itu juga kita akan belajar 

tentang erosi yang terjadi di 

daratan. Apakah kalian siap? 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

 

 

 

Siap 

 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu siswa diharapkan 

dapat: 

1) Mendefinisikan pengertian abrasi  
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2) Mendefinisaikan pengertian erosi. 

3) Menjelaskan minimal 2 pengaruh abrasi  

4) Menjelaskan minimal 2 pengaruh erosi. 

5) Mendemonstrasikan pengaruh abrasi. 

6) Mendemonstrasikan pengaruh erosi. 

7) Memiliki sikap tanggap lingkungan terhadap pengaruh erosi dan 

abrasi. 

8) Menerapkan kebiasaan menjaga kelestarian lingkungan sekitar 

dan lingkungan pantai. 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian erosi dan 

abrasi serta penyebabnya. 

2) Pada langkah pertama PBL, guru mengorganisasikan siswa 

kepada masalah, antara lain: 

a) Guru melakukan demostrasi yang nantinya mengarahkan 

siswa pada masalah. Kegiatan pembelajarannya meliputi: 

(1) Tanaman rumput yang sudah ditanam pada tanah yang 

ditempatkan di nampan yang sudah dilubangi, kemudian 

dialiri air. Ada dua jenis, yaitu yang berisi rumput 

banyak dan rumput sedikit. Apakah air dapat terserap 

dengan baik? Bagaimana jika tidak ada tanaman rumput, 

apakah air juga dapat terserap dengan baik? 

(2) Pasir di letakkan cething yang diletakkan di atas nampan. 

Kemudian pasir disiram air. Apa yang terjadi pada pasir 

tersebut? 

b) Guru memberikan permasalahan. Kegiatan pembelajarannya 

meliputi: 

(1) Pada percobaan pertama, jika diibaratkan tanah pada 

nampan adalah lahan. Kemudian air diibaratkan hujan, 

air dapat menyerap dengan baik dikarenakan ada 
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tanaman. Namun jika hanya tanah saja atau tidak 

terdapat tanaman, maka air tidak dapat terserap dengan 

baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan erosi. Apa saja 

pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat erosi? 

(2) Pada percobaan kedua, pasir akan hanyut oleh air. Hal 

tersebut selanjutnya disebut abrasi. Apa saja pengaruh 

yang dapat ditimbulkan akibat abrasi? 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Pada langkah kedua PBL, guru mengorganisasikan siswa untuk 

belajar, anatara lain: 

a) Membagi kelas menjadi 6 kelompok, terdiri dari 5 kelompok 

dengan anggota 6 siswa dan 1 kelompok dengan anggota 7 

siswa. Tiap kelompok menentukan siapa yang akan menjadi 

ketua dan sekretaris. 

b) Membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

(Contoh LKS terdapat pada lampiran) 

c) Memberikan penjelasan mengenai petunjuk menyelesaikan 

masalah secara kerja kelompok. 

3) Pada langkah ketiga PBL, guru membantu penyelidikan mandiri 

dan kelompok, antara lain: 

a) Menyuruh siswa mencari informasi berkenaan dengan 

pemecahan masalah berdasarkan pengalaman yang dimilki 

siswa dan dari sumber belajar lain (buku paket IPA kelas  

IV). 

b) Siswa menyusun jawaban sementara dari permasalahan. 

c) Siswa melakukan percobaan yang dapat membantu 

membuktikan pengaruh yang ditimbulkan akibat abrasi dan 

erosi, yaitu mengalirkan air pada tanah yang ditempatkan 

pada nampan. 

d) Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan pada LKS. 
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4) Pada langkah keempat PBL, siswa mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya. 

Beberapa perwakilan kelompok maju membacakan hasil 

diskusinya dan melakukan demonstrasi percobaan yang sudah 

dilakukan sebelumnya di hadapan teman satu kelas. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

Pada langkah kelima PBL, guru bersama siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, antara lain: 

1) Membahas hasil diskusi kelompok. 

2) Guru memberikan penjelasan mengenai demonstrasi yang sudah 

dilakukan siswa. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan. 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih 

sulit dipahami siswa. 

c. Siswa mengerjakan soal tes akhir. 

d. Guru bersama siswa menganalisis hasil tes akhir. 

e. Guru memberikan tindak lanjut (Pekerjaan Rumah). 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. Nampan, tanah, rumput dan air sebagai alat peraga  pengaruh erosi. 

b. Cething, nampan, pasir, dan air sebagai alat peraga pengaruh abrasi. 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Sains untuk SD Kelas IV, penyusun Drs. Haryanto. 

b. BSE untuk SD/ MI Kelas IV, penyusun Budi Wahyono dan Setyo 

Nurachmandani. 
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I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian :  

a. Tes. 

b. Non tes. 

2.   Bentuk :  

a. Tes objektif berupa tes akhir. 

b. Lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3.   Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

   Nilai akhir (NA) siswa =  

__________________________________________________________________ 

Tegal,  Mei 2013 

 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Peneliti 

 

 

 Susriani, S.Pd     Riska Apriani 

NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409250 

 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I 

MATERI AJAR 

 

A. Pengertian abrasi 

Gelombang yang ada di laut terkadang berupa gelombang yang sangat 

besar. Gelombang besar dapat mengubah  penampakan daratan. Pengikisan 

pantai oleh ombak dan gelombang laut disebut abrasi. 

 

B. Pengertian Erosi 

Tanah yang gundul tidak akan mampu menahan aliran air. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan erosi atau pengikisan tanah. Tanah yang 

terkikis terbawa oleh aliran air dan diendapkan pada suatu tempat, peristiwa 

itu dinamakan sedimentasi. Daerah pinggiran sungai yang tidak ditumbuhi 

tanaman lebih mudah terkikis oleh arus sungai.  

 

C. Pengaruh yang ditimbulkan akibat abrasi 

Abrasi dapat merusak ekosistem pantai seperti karang, pasir, dan 

hewan-hewan yang tinggal di pantai. Selain itu, gelombang laut yang besar 

dapat menyulitkan kapal atau perahu yang sedang berlayar. 

 

D. Pengaruh yang ditimbulkan akibat erosi 

Jika hutan gundul, tidak ada daun-daun tumbuhan yang menahan 

jatuhnya air ke atas tanah dan menahan hembusan angin. Air hujan jatuh 

langsung ke atas tanah dan membawa butiran tanah bersama aliran air. Selain 

itu, angin dapat mengikis permukaan tanah. Dampak lebih lanjut dari erosi 

adalah tanah menjadi tandus dan tidak subur. Hal tersebut terjadi karena 

lapisan tanah yang subur ikut terkikis air. 
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Lampiran II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Percobaan Pengaruh Abrasi 

Alat dan bahan percobaan: 

Cething, nampan, pasir, air 

Cara penggunaan: 

Pasir dimasukkan ke dalam cething yang diletakkan di atas nampan. 

Kemudian cething yang telah diberi pasir disiram air. Perhatikan apa yang 

terjadi pada pasir setelah disiram air! 

 
 

2. Percobaan Pengaruh Erosi 

Alat dan bahan percobaan: 

Nampan, tanah, rumput, air, penyangga nampan 

Cara penggunaan:  

Nampan yang sudah diisi tanah, kemudian dipadatkan dan ditanami rumput, 

diletakkan dengan posisi miring dan dialiri air. Terdapat dua jenis,yaitu yang 

berisi rumput banyak dan rumput sedikit. Serta satu nampan lagi yang tidak 

ditanami rumput. Kemudian perhatikan apa yang terjadi dengan air dan tanah. 

Alat percobaan ini digunakan untuk mengarahkan siswa pada permasalahan 

bahwa apa yang terjadi jika tidak ada tanaman, apa yang terjadi pada tanah? 

Contoh media: 
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Lampiran III 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah : SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester: IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut, kemudian 

lafalkan di depan kelas! 

 Abrasi dan erosi merupakan dua diantara pengaruh dari perubahan 

lingkungan fisik yang terjadi. Abrasi terjadi karena pengikisan pantai oleh 

gelombang laut. Sedangkan erosi terjadi akibat pengikisan tanah. Mengapa bisa 

terjadi hal demikian? Apa pengaruhnya bagi daratan? 

           Untuk menjawab permasalahan di atas, ikuti langkah-langkah pemecahan 

masalah, di bawah ini: 

1) Diskusikan permasalahan di atas dengan teman sekelompokmu. 

2) Carilah informasi untuk menjawab permasalahan di atas dengan 

menggunakan buku paket IPA kelas IV SD yang telah tersedia. 

3) Tulislah jawaban sementara berdasarkan diskusi pada lembar jawab di bawah 

ini. 

Apa saja pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat abrasi? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Apa saja pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat erosi?  

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Buktikan jawaban sementara kalian dengan mencari informasi dari berbagai 

sumber. 

Berdasarkan jawaban sementara, informasi dari berbagai sumber dan pembuktian 

dengan percobaan, pengaruh yang ditimbulkan akibat abrasi dan erosi, pada 

lembar simpulan di bawah ini: 

Simpulan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Kelompok : 

Anggota : 
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 
Satuan Pendidikan : SD        Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : IPA                             Materi Pokok  : Pengaruh Erosi dan Abrasi 
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Jenis 
Ranah 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

10.2 Menjelaskan pengaruh 
perubahan lingkungan fisik 
terhadap daratan (erosi, abrasi, 
banjir, dan longsor) 

1. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
pengikisan pantai yang disebabkan air 
laut. 
 

2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh erosi. 
 

3. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
abrasi. 

 
4. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 

pengikisan oleh air dan angin. 
 

5. Siswa dapat menjelaskan akibat dari 
hutan yang ditebangi secara 
sembarangan. 

 
6. Siswa dapat menjelaskan penyebab 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 

C1 
 
 
 

C2 
 

C2 
 
 

C1 
 
 

C2 
 
 
 

C2 

1 
 
 
 
2 
 
3 

 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 

Mudah  
 
 
 

Sedang 
 

Mudah 
 

 
Mudah 

 
 

Sedang 
 
 
 

Sedang 
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terjadinya ombak. 
 

7. Siswa dapat menjelaskan pengaruh abrasi 
yang dapat merugikan manusia. 

 
8. Siswa dapat menanam tanaman agar 

tanah tetap subur. 
 

9. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
terjadinya erosi. 

 
10. Siswa dapat menjelaskan pengaruh 

abrasi. 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 

 
 

C2 
 
 

P2 
 
 

C2 
 
 

C2 

 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 

 
 

Sedang 
 
 

Sulit 
 
 

Mudah 
 
 

Sedang 
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Nama  : .......................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Kelas   : ................................................ 

Lampiran V 

SOAL TES AKHIR 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS IV 

MATERI POKOK PENGARUH EROSI DAN ABRASI 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut disebut .... 

a. erosi     c. reboisasi 

b. abrasi     d. sedimentasi 

2. Erosi dapat menyebabkan …. 

a. tanah kering karena tidak ada hujan 

b. tanah tandus karena tidak ada humus 

c. tanaman lambat berkembang karena kurang air 

d. tanaman lambat berkembang karena kurang cahaya 

3. Abrasi dipengaruhi oleh .... 

a. permukaan air laut   c. gelombang laut 

b. aliran air hujan cukup kuat  d. gempa 

4. Pengikisan daratan oleh air atau angin disebut .... 

a. erosi     c. reboisasi 

b. abrasi     d. sedimentasi 

5. Hutan yang ditebangi secara sembarangan tidak akan menyebabkan .... 

a. kekeringan     c. erosi tanah 

b. banjir bandang    d. kesuburan tanah 

6. Ombak terbentuk akibat gaya dorongan dari .... 

a. air di tengah laut   c. dasar laut 

b. angin yang menggerakkan air laut d. bulan purnama 
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7. Abrasi dapat merugikan manusia, karena .... 

a. merusak ekosistem laut  c. merusak ekosistem darat 

b. merusak ekosistem sawah  d. merusak ekosistem pantai 

8. Menanam tanaman dapat mengurangi … yang hanyut akibat derasnya air 

hujan. 

a. pasir      c. humus 

b. kerikil       d. debu 

9. Erosi dapat terjadi pada tanah yang … 

a. subur     c. kering 

b. gundul     d. tandus 

10. Pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat abrasi yaitu …. 

a. terkikisnya batu karang   

b. bertambahnya biota laut 

c. gundukan pasir di daratan semakin bertambah 

d. rusaknya terumbu karang 

Kunci Jawaban:  

1. b       

2. b      

3. c       

4. a       

5. c       

6. b       

7. d       

8. c       

9. b       

10. a 

Penilaian tes akhir 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) IPA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/ Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

 

C.  INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian longsor. 

2. Mendefinisikan pengertian banjir. 

3. Menjelaskan pengaruh longsor. 

4. Menjelaskan pengaruh banjir. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.   Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendefinisikan pengertian 

longsor. 

2.   Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendefinisikan pengertian banjir. 

3.   Melalaui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 2 

pengaruh longsor. 

4.   Melalui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 2 

pengaruh banjir. 

5.   Melalui percobaan, siswa dapat mendemontrasikan pengaruh longsor. 
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6.   Melalui percobaan, siswa dapat mendemontrasikan pengaruh banjir.  

7.   Setelah mengetahui pengaruh erosi dan banjir, siswa memiliki sikap 

tanggap lingkungan terhadap pengaruh longsor dan banjir. 

Karakter siswa yang diharapkan:   

Disiplin (discipline), tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), 

ketelitian (carefulness), kerja sama (cooperation), keberanian (bravery). 

 

E. MATERI POKOK 

1. Pengertian longsor dan banjir. 

2. Pengaruh longsor dan banjir. 

Materi selanjutnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Kerja kelompok 

c. Demonstrasi 

d. Tanya jawab 

e. Pemberian tugas  

2. Model 

Problem Based Learning 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 

b. Pengondisian kelas. 

c. Melakukan presensi kelas. 

d. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari, dengan 

serangkaian pertanyaan berikut: 
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No GURU (G) No SISWA (S) 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

Apakah kalian sering 

menonton berita tentang banjir 

dan longsor?  

Apakah kalian tahu bahwa 

banjir dan longsor merugikan? 

Hari ini kita akan belajar 

tentang pengaruh yang 

ditimbulkan akibat banjir dan 

longsor. Apakah kalian siap? 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Siap 

 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1) Mendefinisikan pengertian banjir  

2) Mendefinisikan pengertian longsor. 

3) Menjelaskan minimal 2 pengaruh banjir. 

4) Menjelaskan minimal 2 pengaruh longsor. 

5) Mendemontrasikan pengaruh banjir. 

6) Mendemontrasikan pengaruh longsor. 

7) Memiliki sikap tanggap lingkungan terhadap pengaruh longsor dan 

banjir. 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian banjir dan 

longsor serta penyebabnya. 

2) Pada langkah pertama PBL, guru mengorganisasikan siswa kepada 

masalah, antara lain: 

a) Guru melakukan demostrasi yang mengarah pada masalah, 

yaitu percobaan menggunakan: 

(1) Botol plastik transparan yang sudah dilubangi di salah satu 

bagiannya dan diberi sampah plastik di dalamnya, 

kemudian diisi air. 



128 
 

 

(2) Nampan yang diisi tanah kemudian dipadatkan dan dialiri 

air yang diletakkan pada bidang miring. 

b) Guru memberikan permasalahan. 

(1) Pada percobaan pertama, jika diibaratkan botol plastik 

tersebut adalah sungai yang banyak terdapat sampah 

plastik, jika terjadi hujan, maka air tidak dapat menyerap, 

malah membuat sungai meluap dan mengakibatkan banjir. 

Apa sajakah pengaruh yang ditimbulkan akibat banjir? 

(2) Pada percobaan kedua, tanah akan ikut hanyut oleh air. 

Hal tersebut selanjutnya dapat memicu terjadinya longsor. 

Apa saja pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat longsor? 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Pada langkah kedua PBL, guru mengorganisasikan siswa untuk 

belajar. Kegiatan yang dilakukan guru adalah: 

a) Mengondisikan siswa untuk berkelompok. 

b) Membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (Contoh 

LKS terdapat pada lampiran). 

c) Memberikan penjelasan mengenai petunjuk menyelesaikan 

masalah secara berkelompok (diskusi). 

2) Pada langkah ketiga PBL, guru membantu penyelidikan mandiri 

dan kelompok antara lain: 

a) Menyuruh siswa mencari informasi berkenaan dengan 

pemecahan masalah berdasarkan pengalaman yang dimilki 

siswa dan dari sumber belajar lain (buku paket IPA kelas  IV). 

b) Siswa menyusun jawaban sementara dari permasalahan. 

c) Siswa melakukan 2 percobaan yang dapat membantu 

membuktikan pengaruh yang ditimbulkan akibat banjir dan 

longsor, yaitu: 

(1) Percobaan pertama dengan mengalirkan air pada gelas 

plastik transparan yang sudah dimasuki sampah plastik. 

Kemudian gelas tersebut diletakan pada baskom yang 
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sudah diberi rumah-rumahan. Apa yang terjadi pada 

rumah-rumahan tersebut? 

(2) Percobaan kedua yaitu dengan mengalirkan air pada 

nampan yang sudah diberi tanah yang diletakkan pada 

bidang miring. Di hilir dari nampan, atau bagian bawah 

diberi rumah-rumahan. Apa yang terjadi pada rumah-

rumahan tersebut? 

d) Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan pada LKS. 

e) Siswa membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan yang 

diajukan. 

3)   Pada langkah keempat PBL, siswa mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya pameran. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

Pada langkah kelima PBL, guru bersama siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah antara lain: 

1) Membahas hasil diskusi kelompok. 

2) Guru memberikan penjelasan mengenai demonstrasi yang sudah 

dilakukan siswa. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan. 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih 

sulit dipahami siswa. 

c. Siswa mengerjakan soal tes akhir. 

d. Guru bersama siswa menganalisis hasil tes akhir. 

e. Guru memberikan tindak lanjut (Pekerjaan Rumah). 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. Nampan, gelas plastik transparan yang sudah dilubangi, sampah 

plastik sebagai alat peraga mengilustrasikan pengaruh banjir. 
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b. Nampan, tanah, air dan rumah-rumahan sebagai alat peraga 

mengilustrasikan pengaruh longsor. 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Sains untuk SD Kelas IV, penyusun Drs. Haryanto. 

b. BSE untuk SD/ MI Kelas IV, penyusun Budi Wahyono dan Setyo 

Nurachmandani. 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian:  

a. Tes 

b. Non tes. 

2. Bentuk Penilaian:  

a. Tes objektif. 

b. Lembar pengamatan keaktifan siswa. 

3. Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

Nilai akhir (NA) siswa =  

______________________________________________________________ 

Tegal,   Mei 2013  

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Peneliti 

 

 Susriani, S.Pd     Riska Apriani 

 NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409250 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

MATERI AJAR 

(1) Banjir dan Pengaruhnya 

Banjir adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat 

menampung air. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan manusia 

yang tidak menyayangi lingkungannya. Beberapa perbuatan yang dapat 

menyebabkan banjir adalah sebagai berikut. Membuang sampah ke sungai 

yang menyebabkan aliran air menjadi tersumbat. Membuat bangunan dari 

tembok tanpa menyediakan peresapan air. Penebangan pohon yang tidak 

terkendali. Perbuatan manusia tersebut sangat berdampak besar terhadap 

perubahan lingkungan. Banjir merupakan salah satu dampaknya. Banjir dapat 

merusak dan mengubah lingkungan dengan cepat. 

 

(2) Longsor dan Pengaruhnya 

Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat 

lagi menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang 

miring atau tebing yang curam. Apakah faktor yang menyebabkan tanah 

menjadi longsor? Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan 

terhadap longsor. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena tidak ada akar 

tumbuhan yang dapat menahan tanah tersebut. Akar-akar tumbuhan yang 

menjalar di dalam tanah akan saling mengait sehingga permukaan tanah pun 

akan cukup kuat. Selain itu, air yang ada di dalam tanah terus diserap oleh 

tumbuhan sehingga kandungan air dalam tanah tidak berlebih. 
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Lampiran II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Percobaan Pengaruh Banjir 

Alat dan bahan percobaan: 

Gelas plastik transparan yang sudah dilubangi, sampah plastik, air 

Cara penggunaan: 

Gelas plastik yang sudah dilubangi dimasuki sampah plastik kemudian dialiri 

air, perhatikan apa yang terjadi pada air! 

Alat percobaan ini digunakan untuk mengarahkan siswa pada 

permasalahan bahwa jika diibaratkan percobaan tersebut salah satu bukti 

pemicu banjir, kemudian apa saja dampak yang dapat ditimbulkan akibat 

banjir? 

2. Percobaan Pengaruh Longsor 

Alat dan bahan percobaan: 

Nampan, tanah, air, penyangga nampan 

Cara penggunaan:  

Nampan yang sudah diisi tanah, kemudian diletakkan dengan posisi miring 

dan dialiri air. Kemudian diperhatikan apa yang terjadi dengan air dan tanah. 

 Alat percobaan ini digunakan untuk mengarahkan siswa pada 

permasalahan bahwa apa yang terjadi jika tanah berguguran ke bidang 

bawahnya? 
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Lampiran III 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 1 Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah : SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut ini, 

kemudian lafalkan di depan kelas! 

Lengkapi tabel berikut ini! 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Jika dialiri air dan lubang saluran air dibuka, sampah akan 

ikut hanyut oleh air. 

  

2. Jika dialiri air dan saluran air ditutup, sampah akan 

mengendap dan air akan meluap. 

  

Dari percobaan yang sudah dilakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 

a. Apa saja faktor pemicu terjadinya banjir? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan akibat banjir? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, bagaimana keadaan tanah 

pada bidang miring yang dialiri air?Jelaskan! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Dari percobaan yang sudah dilakukan,maka dapat disimpulkan: 

a. Apa saja faktor pemicu terjadinya longsor? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan akibat longsor? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Nama Kelompok :  

Anggota  :1.     4.  

    2.    5.  

    3.       6.   
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 
Satuan Pendidikan : SD        Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : IPA                             Materi Pokok  : Pengaruh Banjir dan Longsor 
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Jenis 
Ranah 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

10.2 Menjelaskan pengaruh 
perubahan lingkungan fisik 
terhadap daratan (erosi, abrasi, 
banjir, dan longsor) 

1. Siswa dapat menjelaskan perubahan 
lingkungan yang dapat terjadi karena 
pengaruh hujan. 
 

2. Siswa dapat memiliki sikap hidup bersih 
dengan membersihkan selokan. 
 

3. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
turunnya permukaan tanah dan bebatuan 
lereng gunung. 
 

4. Siswa dapat menjelaskan akibat dari 
membangun rumah di tebing. 

 
5. Siswa dapat menjelaskan bentuk lahan 

yang rawan terjadi longsor. 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 

C2 
 
 
 

A2 
 
 

C1 
 
 
 

C2 
 
 

C2 
 

 

1 
 
 
 
2 
 

 
3 

 
 
 
4 
 

 
5 
 

 

Mudah  
 
 
 

Mudah 
 
 

Mudah 
 
 

 
Sedang 

 
 

Sedang 
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6. Siswa dapat menjelaskan akibat luapan 
sungai. 
 

7. Siswa dapat menjelaskan peristiwa yang 
dapat mengakibatkan rumah tertimbun . 
 

8. Siswa dapat menerapkan pola hidup 
bersih agar saluran air tidak terhambat. 
 

9. Siswa dapat menjelaskan akibat yang 
dapat ditimbulkan akibat curah hujan 
tinggi. 
 

10. Siswa dapat menerapkan sikap peduli 
lingkungan agar terhindar dari bencana 
banjir. 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 

C2 
 
 

C2 
 

 
P2 

 
 

C2 
 
 
 

C3 

6 
 
 
7 
 

 
8 
 
 
9 
 
 
 

10 

Mudah 
 
 

Mudah 
 

 
Sedang 

 
 

Sedang 
 
 
 

Sulit 
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Nama  : .......................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Kelas   : ................................................ 

Lampiran V 

SOAL TES AKHIR 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS IV 

MATERI POKOK PENGARUH BANJIR DAN LONGSOR 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Contoh perubahan lingkungan karena pengaruh hujan adalah …. 

a. tanah longsor    c. batuan lapuk 

b. tanah tandus    d. debu beterbangan 

2. Akibat yang ditimbulkan dikarenakan saluran air yang tersumbat yaitu …. 

a. longsor     c. tsunami 

b. banjir     d. gempa bumi 

3. Peristiwa turunnya permukaan tanah dan bebatuan lereng gunung disebut …. 

a. banjir     c. erosi 

b. abrasi     d. longsor 

4. Rumah yang dibangun di tebing-tebing beresiko terkena …. 

a. longsor     c. tsunami 

b. banjir     d. gelombang laut 

5. Longsor sering terjadi pada lahan… 

a. datar     c. berliku 

b. subur     d. miring 

6. Hujan secara terus menerus dapat mengakibatkan air sungai meluap. 

Selanjutnya jika luapan tersebut memasuki pemukiman penduduk dapat 

mengakibatkan terjadinya …. 

a. longsor     c. gempa bumi 

b. banjir     d. tsunami 
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7. Rumah tertimbun tanah merupakan salah satu dampak dari terjadinya…. 

a. kebakaran hutan   c. longsor 

b. penebangan liar   d. banjir 

8. Aliran air menjadi terhambat merupakan pemicu terjadinya …. 

a. longsor     c. banjir 

b. abrasi     d. erosi 

9. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya…. 

a. gempa     c. tsunami 

b. banjir     d. kebakaran 

10. Salah satu pemicu banjir yaitu …. 

a. lahan miring    c. banyak tanaman 

b. hilangnya resapan air   d. saluran air lancar 

 

Kunci Jawaban: 

Tes Akhir (IPA)     

1. b       

2. b      

3. c       

4. c       

5. c       

6. a       

7. a       

8. c      

9. b      

10. b  

Penilaian tes akhir 

Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

Skor perolehan maksimal 10. 

Nilai akhir (NA) siswa =  
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) IPA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/ Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.3 Mendeskripsikan pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor). 

 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan cara mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

erosi. 

2. Menjelaskan cara mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

abrasi. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 2 cara 

mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan erosi. 

2. Melalui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 2 cara 

mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan abrasi. 

3. Melalui percobaan, siswa dapat mendemontrasikan cara mencegah 

kerusakan lingkungan yang disebabkan erosi. 
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4. Melalui percobaan, siswa dapat mendemontrasikan cara mencegah 

kerusakan lingkungan yang disebabkan abrasi. 

5. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat memiliki sikap tanggap 

terhadap lingkungan agar terhindar dari erosi. 

6. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat memiliki sikap tanggap 

terhadap lingkungan agar terhindar dari abrasi. 

Karakter siswa yang diharapkan:   

Disiplin (discipline), tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), 

ketelitian (carefulness), kerja sama (cooperation), keberanian (bravery). 

 

E. MATERI AJAR 

1. Cara mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh erosi. 

2. Cara mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh abrasi. 

Materi selengkapnya terdapat pada lampiran. 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Kerja kelompok 

c. Demonstrasi 

d. Tanya jawab 

e. Pemberian tugas  

2. Model 

Problem Based Learning 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 

b. Pengondisian kelas. 

c. Melakukan presensi kelas. 
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d. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari, dengan 

serangkaian pertanyaan berikut: 

No GURU (G) No SISWA (S) 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Apakah kalian pernah melihat 

sawah yang bentuknya 

berundak? 

Apakah kalian tahu apa 

fungsinya? 

Jika pada minggu lalu kita 

sudah membahas pengaruh dari 

erosi dan abrasi, hari ini kita 

akan belajar tentang cara 

mencegah agar tidak terjadi 

erosi dan abrasi. Apakah kalian 

siap? 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Ya 

 

 

Tidak 

 

Siap 

 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1)   Menjelaskan minimal 2 cara mencegah kerusakan lingkungan 

yang disebabkan erosi. 

2)   Menjelaskan minimal 2 cara mencegah kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh abrasi. 

3)   Mendemontrasikan cara mencegah kerusakan lingkungan yang 

disebabkan erosi. 

4)   Mendemontrasikan cara mencegah kerusakan lingkungan yang 

disebabkan abrasi. 

5)   Memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar terhindar dari 

erosi. 

6)   Memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar terhindar dari 

abrasi. 

2. Kegiatan inti (45 menit) 
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a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru mengulas pelajaran minggu lalu yaitu tentang pengaruh erosi 

dan abrasi. 

2) Pada langkah pertama PBL, guru mengorganisasikan siswa kepada 

masalah, yaitu: 

a) Setelah kita mengetahui tentang pengaruh dari erosi, hal apa 

saja yang dapat kita lakukan dalam upaya tidak terjadi erosi 

yang dapat membawa dampak pada kerusakan lingkungan? 

b) Selain erosi, berkaitan dengan abrasi, upaya apa yang dapat kita 

lakukan dalam upaya mencegah agar tidak terjadi abrasi yang 

dapat membawa dampak bagi kerusakan lingkungan? 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Pada langkah kedua PBL, guru mengorganisasikan siswa untuk 

belajar meliputi: 

a) Mengondisikan siswa untuk berkelompok. 

b) Membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (Contoh 

LKS terdapat pada lampiran) 

c) Memberikan penjelasan mengenai petunjuk menyelesaikan 

masalah secara berkelompok (diskusi). 

2) Pada langkah ketiga PBL, membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok, antara lain: 

a) Guru menyuruh siswa mencari informasi berkenaan dengan 

pemecahan masalah berdasarkan pengalaman yang dimilki 

siswa dan dari sumber belajar lain (buku paket IPA kelas  IV). 

b) Siswa menyusun jawaban sementara dari permasalahan. 

c) Siswa melakukan percobaan yang dapat membantu 

membuktikan upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi 

erosi dan abrasi yang dapat membawa dampak pada kerusakan 

lingkungan. 

d) Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan pada LKS. 
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e) Siswa membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan yang 

diajukan. 

3) Pada langkah keempat PBL, siswa mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya pameran. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

Pada langkah kelima PBL yaitu guru bersama siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan pembelajarannya 

meliputi: 

1) Membahas hasil diskusi kelompok. 

2) Guru memberikan penjelasan dan melakukan demonstrasi sebagai 

pelurusan jawaban dari diskusi dan presentasi siswa. 

3) Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih 

sulit dipahami siswa. 

b. Siswa mengerjakan soal tes akhir. 

c. Guru bersama siswa membahas hasil tes akhir. 

d. Guru melakukan tindak lanjut. 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. Nampan yang berisi tanah berumput dan air sebagai alat peraga salah 

satu upaya mencegah terjadinya erosi. 

b. Cething berisi pasir yang sudah ditanami tanaman bakau sebagai alat 

peraga salah satu upaya mencegah terjadinya abrasi. 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Sains untuk SD Kelas IV, penyusun Drs. Haryanto. 

b. BSE untuk SD/ MI Kelas IV, penyusun Budi Wahyono dan Setyo 

Nurachmandani. 
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I. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian:  

a. Tes 

b. Non tes. 

2. Bentuk penilaian:  

a. Tes objektif berupa tes akhir. 

b. Lembar pengamatan keaktifan siswa. 

3. Kriteria Penilaian: 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

   Nilai akhir (NA) siswa =  

__________________________________________________________________ 

Tegal,   Mei 2013  

 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Peneliti 

 

 

 Susriani, S.Pd     Riska Apriani 

NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409250 

 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I 

MATERI AJAR 

 

1. Cara mencegah terjadinya erosi 

Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya erosi, 

antara lain: 

a. menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan dan 

reboisasi, 

b. membuat sistem terasering atau sengkedan (tanah bertingkat-tingkat) pada 

tanah yang miring, 

c. membuat waduk atau bendungan penampungan air, 

d. tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. 

 

2. Cara mencegah terjadinya abrasi 

Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya abrasi, di 

antaranya: 

a.   Membuat tanggul 

Tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam 

pantai yang dapat menyebabkan abrasi. 

b.   Membuat pemecah gelombang 

Gelombang laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan 

membuat beton yang dipasang di perairan pantai. 

c.   Menanam pohon bakau 

Penanaman pohon bakau di pantai juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini 

mempunyai akar tunjang yang banyak dan kuat sehingga mampu 

menahan ombak atau gelombang air laut. 
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Lampiran II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Percobaan cara mencegah kerusakan lingkungan akibat erosi  

1. Percobaan upaya mencegah terjadinya erosi 

Alat dan bahan percobaan: 

Nampan, tanah berumput, air 

Cara penggunaan: 

Nampan yang diisi tanah berumput yang diletakkan dengan posisi miring 

kemudian dialiri air. 

Alat percobaan ini digunakan untuk menguatkan jawaban siswa berkaitan 

dengan permasalahan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah 

terjadinya erosi. 

 
2. Percobaan uapaya mencegah terjadinya abrasi 

Alat dan bahan percobaan: 

Cething, nampan, pasir, air, tanaman bakau 

Cara penggunaan: 

Cething yang diisi pasir ditanami tanaman bakau kemudian dialiri air. 

Alat percobaan ini digunakan untuk menguatkan jawaban siswa berkaitan 

dengan permasalahan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah 

terjadinya abrasi. 
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Lampiran III 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus  II Pertemuan 1 

Nama Sekolah : SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester: IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut, kemudian 

lafalkan di depan kelas! 

 Setelah mengetahui penyebab dari terjadinya erosi dan abrasi. Sedini 

mungkin kita harus tahu dan dapat ikut serta berpartisapi dalam rangka mencegah 

terjadinya erosi dan abrasi. Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam upaya 

mencegah terjadinya erosi dan abrasi yang dapat membawa dampak pada 

kerusakan lingkungan?  

           Untuk menjawab permasalahan di atas, ikuti langkah-langkah pemecahan 

masalah, di bawah ini: 

1. Diskusikan permasalahan di atas dengan teman sekelompokmu. 

2. Carilah informasi untuk menjawab permasalahan di atas dengan 

menggunakan buku paket IPA kelas IV SD yang telah tersedia. 

3. Tulislah jawaban sementara berdasarkan diskusi pada lembar jawab di bawah 

ini. 

Upaya mencegah terjadinya erosi 

1. Bagaimana kecepatan air yang dialirkan pada tanah berumput? 

2. Apakah tanah ikut hanyut bersama air? 

3. Apakah fungsi dari rumput pada percobaan yang kalian lakukan? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam rangka  mencegah terjadinya 

erosi yang dapat membawa dampak pada kerusakan lingkungan? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Upaya mencegah terjadinya abrasi 

1. Bagaimana kecepatan air yang mengalir pada pasir yang berisi tanaman 

bakau? 

2. Apakah pasir ikut hanyut bersama air? 

3. Apa fungsi tanaman bakau pada percobaan yang kalian lakukan? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................... 

Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya 

abrasi yang dapat membawa dampak pada kerusakan lingkungan?  

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Buktikan jawaban sementara kalian dengan mencari informasi dari berbagai 

sumber. 

Berdasarkan jawaban sementara, informasi dari berbagai sumber dan 

pembuktian dengan percobaan, upaya yang dapat dilakukan dalam upaya 

mencegah terjadinya  erosi dan abrasi yang dapat membawa dampak pada 

kerusakan lingkungan, pada lembar simpulan di bawah ini: 

Simpulan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Kelompok : 

Anggota : 1.     4.    7. 

  2.    5.  

  3.      6.  
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 
Satuan Pendidikan : SD      Kelas/ Semester : IV/ 2 
Mata Pelajaran : IPA                           Materi Pokok  : Cara Mencegah Terjadinya Erosi dan Abrasi 
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Jenis 
Ranah 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

10.3 Mendeskripsikan 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

1. Siswa dapat menjelaskan upaya untuk 
mencegah terjadinya erosi dan longsor. 
 

2. Siswa dapat memiliki sikap peduli 
lingkungan dengan menjaga kelestarian 
pohon bakau. 
 

3. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
reboisasi. 
 

4. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah erosi 

 
5. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 

dapat dilakukan untuk mencegah abrasi 
 

6. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

C2 
 

 
A2 

 
 
 

C1 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 

C2 

1 
 

 
2 
 
 

 
3 

 
 
4 

 
 

5 
 

 
6 

Mudah  
 

 
Sedang 

 
 
 

Sedang 
 

 
Mudah 

 
 

Sedang 
 

 
Mudah  



150 
 

 

dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya abrasi. 

 
7. Siswa dapat menjelaskan penyebab 

pohon bakau dapat mengurangi abrasi. 
 

8. Siswa dapat menjelaskan jenis 
penampungan air yang dapat mengurangi 
abrasi. 
 

9. Siswa dapat menjelaskan fungsi 
pembuatan tanggul. 

 
10. Siswa dapat menjelaskan upaya 

pencegahan yang dapat dilakukan dengan 
tidak menebang hutan secara liar. 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 

 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 

 
C2 

 
 
 

 
 
 

7 
 
 
8 
 
 

 
9 

 
 

10 

 
 
 

Sulit 
 
 

Sulit 
 
 
 

Sulit 
 
 

Mudah 
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Nama  : .......................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Kelas   : ................................................ 

Lampiran V 

SOAL TES AKHIR 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS IV 

MATERI POKOK CARA MENCEGAH TERJADINYA EROSI DAN 

ABRASI 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Di lahan pertanian atau perkebunan yang miring seperti perbukitan banyak  

terdapat ... untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. 

a. sengkedan    c. tembok beton 

b. hutan bakau    d. reboisasi 

2. Kita dapat menanam pohon bakau di pinggiran pantai, hal tersebut dapat  

berfungsi sebagai .... 

a. tempat berteduh   c. petunjuk arah 

b. pemecah ombak   d. memelihara hewan laut 

3. Reboisasi yaitu program . . . . 

a. penanaman kembali pohon-pohon di hutan gundul 

b. pemupukan tanah-tanah yang kurang subur 

c. pengaturan perairan untuk daerah pertanian 

d. penebangan pohon-pohon yang tidak berguna 

4. Untuk mencegah terjadinya erosi pada lereng gunung dibuat . . . . 

a. irigasi      c. terasering 

b. reboisasi     d. penghijauan 

5. Untuk mencegah terjadinya abrasi dapat dilakukan dengan membangun . . . . 

a. mercusuar    c. dermaga 
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b. alat pemecah gelombang  d. keramba 

6. Pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya abrasi di tepi pantai, yaitu 

dengah cara penanaman.... 

a. teratai      c. pohon cemara 

b. pohon bakau     d. pohon pinus 

7. Penanaman pohon bakau di pantai dapat mengurangi abrasi karena .... 

a. dapat tumbuh di tepi laut 

b. dapat menghalangi gelombang laut 

c. daunnya rindang untuk menahan air laut  

d. mempunyai akar penunjang yang kuat 

8. Penampungan air yang dapat mencegah terjadinya erosi yaitu…. 

a. waduk     c. tambak 

b. danau     d. sumur 

9. Pembuatan tanggul di tepi pantai berfungsi untuk …. 

a. menampungan air laut 

b. menahan ombak yang menghantam pantai 

c. memecah gelombang laut yang besar 

d. menahan angin laut 

10. Tidak menebangi hutan secara liar merupakan salah satu upaya dalam rangka 

mencegah terjadinya …. 

a. abrasi     c. tsunami 

b. kebakaran    d. erosi 

 

Kunci Jawaban: 

Tes Akhir (IPA)     

1. a       

2. b      

3. a       

4. c       

5. b       

6. b       
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7. d       

8. a       

9. b       

10. d 

 

Penilaian tes akhir 

Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

Skor perolehan maksimal 10. 

Nilai akhir (NA) siswa =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) IPA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/ Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.3 Mendeskripsikan pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor). 

 

C.  INDIKATOR 

1.   Menjelaskan cara mencegah longsor yang berdampak pada kerusakan 

lingkungan. 

2.   Menjelaskan cara mencegah banjir yang berdampak pada kerusakan 

lingkungan. 

3.   Memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar terhindar dari longsor. 

4.   Memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar terhindar dari banjir. 

5.  Menerapkan cara mencegah banjir di lingkungan sekolah. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.   Melalaui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 3 

cara mencegah terjadinya longsor yang dapat membawa dampak pada 

kerusakan lingkungan. 
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2.   Melalui Problem Based Learning, siswa dapat menjelaskan minimal 3 

cara mencegah terjadinya banjir yang dapat membawa dampak pada 

kerusakan lingkungan. 

3.   Setelah melakukan percobaan, siswa dapat memiliki sikap tanggap 

terhadap lingkungan agar terhindar dari longsor. 

4.   Setelah melakukan percobaan, siswa dapat memiliki sikap tanggap 

terhadap lingkungan agar terhindar dari banjir. 

5.   Setelah memahami cara mencegah terjadinya banjir, siswa dapat 

menanam tanaman di lingkungan sekolah untuk menghindari terjadinya 

banjir di lingkungan sekolah. 

Karakter siswa yang diharapkan:   

Disiplin (discipline), tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), 

ketelitian (carefulness), kerja sama (cooperation), keberanian (bravery) 

 

E. MATERI POKOK 

Cara mencegah longsor dan banjir yang dapat membawa dampak pada 

kerusakan lingkungan (terlampir). 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Kerja kelompok 

c. Tanya jawab 

d. Pemberian tugas  

2. Model 

Problem Based Learning 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 

b. Pengondisian kelas. 
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c. Melakukan presensi kelas. 

d. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari, dengan 

serangkaian pertanyaan berikut: 

No GURU (G) No SISWA (S) 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Siapa yang selalu membuang 

sampah pada tempatnya? Apa 

saja manfaat jika kita 

membuang sampah pada 

tempatnya?  

Apakah kalian tahu dampak 

apa saja yang dapat 

ditimbulkan jika kita 

membuang sampah 

sembarangan? 

Hari ini kita akan belajar 

tentang upaya yang dapat 

dilakukan ddalam rangka 

mencegah terjadinya banjir dan 

longsor. Apakah kalian siap? 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Siap 

 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1)   Menjelaskan minimal 3 cara yang dapat dilakukan dalam upaya 

mencegah terjadinya longsor yang dapat membawa dampak pada 

kerusakan lingkungan. 

2)   Menjelaskan minimal 3 cara yang dapat dilakukan dalam upaya 

mencegah terjadinya banjir yang dapat membawa dampak pada 

kerusakan lingkungan. 

3)   Memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar terhindar dari 

longsor. 
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4)   Memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar terhindar dari 

banjir. 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1)   Pada langkah pertama PBL, guru mengorganisasikan siswa 

kepada masalah, antara lain: 

a) Memberikan penjelasan mengenai penyebab dan pengaruh 

dari banjir dan longsor. 

b) Guru memberikan permasalahan, yaitu: 

Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

mencegah terjadinya longsor dan banjir yang dapat membawa 

dampak kerusakan bagi lingkungan? 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Pada langkah kedua PBL, guru mengorganisasikan siswa untuk 

belajar, antara lain: 

a) Menyuruh siswa berkelompok sesuai kelompok pada 

pertemuan sebelumnya. 

b) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

(Contoh LKS terdapat pada lampiran) 

c) Guru memberikan penjelasan mengenai petunjuk 

menyelesaikan masalah secara berkelompok (diskusi). 

2) Pada langkah ketiga PBL, guru membantu penyelidikan mandiri 

dan kelompok. Kegiatan pembelajarannya antara lain: 

a) Guru menyuruh siswa mencari informasi berkenaan dengan 

pemecahan masalah berdasarkan pengalaman yang dimilki 

siswa dan dari sumber belajar lain (buku paket IPA kelas  IV). 

b) Siswa menyusun jawaban sementara dari permasalahan. 

c) Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan pada LKS. 

d) Siswa melakukan percobaan tentang cara mencegah banjir 

yaitu dengan mengalirkan air pada botol plastik yang sudah 

dilubangi tanpa adanya sampah. 



158 
 

 

e) Siswa membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan yang 

diajukan. 

3)   Pada langkah keempat PBL, mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya pameran, antara lain: 

Beberapa perwakilan kelompok maju membacakan hasil 

diskusinya. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

Pada langkah kelima PBL, guru bersama siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, antara lain: 

1)   Membahas hasil diskusi kelompok. 

2)   Membuat kesimpulan jawaban dari permasalahan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih 

sulit dipahami siswa. 

b. Siswa mengerjakan soal tes akhir. 

c. Guru bersama siswa membahas hasil tes akhir. 

d. Guru melakukan tindak lanjut. 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. tanah berundak pada bidang miring kemudian dialiri air 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Sains untuk SD Kelas IV, penyusun Drs. Haryanto. 

c. BSE untuk SD/ MI Kelas IV, penyusun Budi Wahyono dan Setyo 

Nurachmandani. 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian:  

a. Tes 

b. Non tes. 
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2. Bentuk penilaian:  

a. Tes objektif berupa tes akhir. 

b. Lembar pengamatan keaktifan siswa. 

3. Kriteria Penilaian: 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

   Nilai akhir (NA) siswa =  

______________________________________________________________ 

Tegal,  Mei 2013  

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Peneliti 

 

 

 Susriani, S.Pd     Riska Apriani 

 NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409250 

 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

MATERI AJAR 

 

1. Cara mencegah terjadinya longsor 

Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya pohon 

pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Dari faktor 

penyebab tersebut, kita dapat mencegah terjadinya tanah longsor dengan cara: 

a.   Pengolahan tanah miring dengan sistem terasering, sehingga air dapat 

mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah. 

b.   Menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar 

yang banyak dan panjang. Akar tersebut berfungsi sebagai penahan 

lapisan tanah. 

 

2. Cara mencegah terjadinya banjir 

Cara untuk mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang sampah pada 

tempat sampah dan mencegah penebangan dan penggundulan hutan. Selain 

itu dilakukan penghijauan dan reboisasi untuk mencegah terjadinya banjir. 
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Lampiran II 

MEDIA 

 

1. Percobaan cara mencegah kerusakan lingkungan akibat longsor 

Alat dan bahan percobaan: 

Bidang miring, tanah liat, air, tanaman. 

Cara penggunaan: 

Bidang miring yang diisi tanah liat yang dibuat berundak yang sudah 

ditanami tanaman kemudian dialiri air.  

 

2. Percobaan cara mencegah kerusakan lingkungan akibat banjir 

Alat dan bahan percobaan: 

Botol plastik besar yang dibuat seperti saluran air, air, rumah-rumahan  

Cara penggunaan: 

Botol plastik yang diumpamakan asal air mengalir diletakkan di posisi atas, 

kemudian botol plastik yang diumpamakan saluran air di letakkan di bagian 

bawah dan di sekitarnya terdapat rumah-rumahan. 
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Lampiran III 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah : SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut, kemudian 

lafalkan di depan kelas! 

Setelah kita mengetahui tentang penyebab dan pengaruh yang ditimbulkan 

akibat longsor dan banjir, tentunya kita tidak ingin bencana tersebut terjadi di 

lingkungan sekitar kita. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam upaya 

mencegah terjadinya longsor dan banjir.  

Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah 

terjadinya longsor dan banjir yang dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan? 

           Untuk menjawab permasalahan di atas, ikuti langkah-langkah pemecahan 

masalah, di bawah ini: 

1. Diskusikan permasalahan di atas dengan teman sekelompokmu. 

2. Carilah informasi untuk menjawab permasalahan di atas dengan 

menggunakan buku paket IPA kelas IV SD yang telah tersedia. 

3. Tulislah jawaban sementara berdasarkan diskusi pada lembar jawab di bawah 

ini. 

 

Upaya mencegah terjadinya banjir 

a.   Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, bagaimana kecepatan air 

yang mengalir dari botol yang sudah dilubangi? 

…………………………………………………………………..................

........................................................................................................ 
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b.   Apakah air terserap oleh tanah? Mengapa bisa terjadi demikian? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya 

banjir yang dapat membawa dampak bagi kerusakan lingkungan? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Upaya mencegah terjadinya longsor 

a. Apakah lahan yang dibuat berundak, tanahnya ikut hanyut bersama air? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

b. Apa saja fungsi dari lahan yang dibuat berundak? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya 

longsor yang dapat membawa dampak bagi kerusakan lingkungan? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………

…………................................................................................................ 
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Berdasarkan jawaban sementara, informasi dari berbagai sumber, upaya yang 

dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya banjir dan longsor, pada 

lembar simpulan di bawah ini: 

Simpulan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

Kelompok : 

Anggota  : 1.  

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 
Satuan Pendidikan : SD      Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : IPA                           Materi Pokok  : Cara Mencegah Terjadinya Banjir dan Longsor 
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Jenis 
Ranah 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

10.3 Mendeskripsikan 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

1. Siswa dapat memiliki sikap peduli 
kebersihan lingkungan agar terhindar 
dari banjir. 
 

2. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya longsor di daerah persawahan 
pada lahan miring. 
 

3. Siswa dapat menjelaskan fungsi 
menanam tanaman berakar panjang pada 
lahan miring. 
 

4. Siswa dapat menanam tanaman yang 
dapat mencegah longsor. 

 
5. Siswa dapat menjelaskan upaya 

Pilihan Ganda 
 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
Pilihan Ganda 

A2 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

P2 
 

 
C2 

1 
 

 
 

2 
 

 
 
 

3 
 
 

 
4 

 
 

5 

Mudah  
 

 
 

Mudah 
 
 
 
 

Sulit 
 

 
 

Mudah 
 

 
Sedang 
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mencegah terjadinya longsor. 
 

6. Siswa dapat memiliki sikap peduli 
lingkungan dengan tidak membuang 
sampah di sungai. 
 

7. Siswa dapat menerapkan kerjabakti 
secara rutin pada lingkungan tempat 
tinggalnya. 
 

8. Siswa dapat menjelaskan dampak jika 
hutan ditebang secara sembarangan. 

 
9. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 

dapatdialkukan untuk mencegah 
terjadinya longsor. 

 
10. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 

penanaman hutan kembali. 

 
 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 

 
 

A2 
 
 
 

P2 
 
 

 
C2 

 
 

C2 
 
 
 

C1 

 
 

6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 

 
 
9 
 
 
 

10 

 
 

Mudah 
 
 
 

Mudah 
 

 
 

Sedang 
 
 

Mudah  
 
 
 

Mudah 
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Nama  : .......................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Lampiran V 

SOAL TES AKHIR 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS IV 

MATERI POKOK MENCEGAH TERJADINYA LONGSOR DAN BANJIR 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

8. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir yaitu …. 

a. membuat poskamling   c. membuat pos bantuan korban 

b. membersihkan saluran air  d. menggalang dana korban banjir 

2. Berikut ini yang dapat dilakukan untuk mencegah longsor di daerah 

persawahan di daerah miring yaitu .... 

a. menanami dengan tanaman      c. membuat daerah resapan air 

b. tidak membuang sampah sembarangan  d. membuat terasering 

3. Menanam tanaman berakar panjang pada lahan miring berfungsi untuk …. 

a. menahan lapisan tanah 

b. menyimpan cadangan air 

c. menampung air 

d. memperlancar aliran air 

4. Dalam upaya mencegah terjadinya longsor, pada lahan miring dapat ditanami 

…. 

a. bunga     c. pohon kelapa 

b. pohon bakau    d. pohon pelindung 

5. Salah satu upaya mencegah terjadinya longsor yaitu…. 

a. menebang tanaman yang masih muda 

b. tebang pilih 

c. menggunduli hutan 
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d. memangkas rumput ilalang 

6. Membuang sampah disungai dapat mengakibatkan…. 

a. tsunami    c. longsor 

b. kebakaran    d. banjir 

7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kerjabakti sangatlah penting, karena 

jika dilakukan secara rutin dapat mencegah terjadinya …. 

a. banjir     c. gempa 

b. longsor     d. abrasi 

8. Hutan yang ditebang secara sembarangan tidak akan menyebabkan …. 

a. kekeringan    c. longsor 

b. banjir bandang    d. kesuburan tanah 

9. Tanah-tanah di lereng pegunungan biasanya miring. Oleh karena itu,untuk 

mencegah longsor, sebaiknya tempat itu dibuat …. 

a. pagar tembok    c. tanggul 

b. tangga tanah     d. parit 

10. Penanaman hutan kembali disebut dengan…. 

a. terasering    c. reboisasi 

b. sengkedan    d. rekapitulasi 

 

Kunci Jawaban: 

1. b       

2. d      

3. a       

4. d       

5. b       

6. d       

7. a       

8. c      

9. b      

10. c  
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Penilaian tes akhir 

Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

Skor perolehan maksimal 10. 

Nilai akhir (NA) siswa =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

KISI-KISI SOAL FORMATIF ILMU PENGETAHUAN ALAM 
SIKLUS I 

 
Satuan Pendidikan : SD     Kelas/ Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : IPA     Materi Pokok  : Pengaruh Erosi, Abrasi, Longsor dan Banjir 
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

10.2 Menjelaskan pengaruh 
perubahan lingkungan fisik 
terhadap daratan (erosi, abrasi, 
banjir, dan longsor) 
 
 

1. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
peristiwa turunnya bebatuan lereng 
gunung. 
 

2. Siswa dapat menjelaskan jenis tanah 
yang dapat mengakibatkan erosi. 
 

3. Siswa dapat menjelaskan peyebab abrasi. 
 

4. Siswa dapat memilki sikap peduli 
terhadap lingkungan dengan 
membersihkan selokan sekitar rumah 
secara rutin. 
 

5. Siswa dapat menjelaskan peristiwa yang 
terjadi dengan ciri-ciri banyak batu 
karang yang terkikis. 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
Pilihan Ganda 

 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 

C1 
 
 
 

C2 
 
 

C2 
 

A2 
 
 

 
 

C2 
 
 

1 
 
 
 
2 
 

 
3 

 
4 
 
 
 
 
5 
 

 

Mudah  
 
 
 

Sedang 
 
 

Sulit  
 

Mudah 
 
 
 
 

Mudah 
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6. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 

pengikisan daratan oleh air atau angin. 
 

7. Siswa dapat menjelaskan pengaruh erosi. 
 

8. Siswa dapat menerapkan prinsip suka 
menanam tanaman. 
 

9. Siswa dapat menjelaskan pengaruh 
abrasi. 
 

10. Siswa dapat menjelaskan peristiwa yang 
dapat dicegah dengan tidak menebang 
hutan secara liar. 
 

11. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
reboisasi. 
 

12. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
pengikisan pantai yang disebabkan 
gelombang laut. 
 

13. Siswa dapat memberikan contoh pemicu 
banjir. 
 

14. Siswa dapat menjelaskan jenis lahan 

 
Pilihan Ganda 

 
 
Pilihan Ganda 

 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 

 
 
Pilihan Ganda 

 
 
 
Pilihan Ganda 

 
 
Pilihan Ganda 

 
C1 

 
 

C2 
 

P2 
 
 

C2 
 

 
C2 

 
 
 

C1 
 

 
C1 

 
 

 
C2 

 
 

C2 

 
6 
 
 
7 

 
8 
 
 
9 
 

 
10 

 
 
 

11 
 

 
12 
 

 
 

13 
 

 
14 

 
Sedang 

 
 

Sulit 
 

Sulit 
 
 

Sedang 
 

 
Mudah 

 
 
 

Sedang 
 
 

Mudah 
 

 
 

Mudah 
 

 
Mudah 
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yang rawan terjadi longsor. 
 

15. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
terjadinya ombak. 
 

16. Siswa dapat menjelaskan dampak curah 
hujan tinggi. 
 

17. Siswa dapat menjelaskan akibat dari 
membangun rumah di daerah tebing. 
 

18. Siswa dapat menjelaskan akibat dari 
sungai meluap. 
 

19. Siswa dapat menjelaskan upaya 
mencegah terjadinya pengikisan pantai. 
 

20. Siswa dapat menjelaskan yang bukan 
merupakan akibat dari penebangan hutan 
secara sembarangan. 
 

21. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk menjaga agar 
daerah resapan air tidak berkurang. 
 

22. Siswa memiliki sikap tanggap terhadap 
lingkungan agar terhindar dari bencana 

 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
 

C2 
 
 

C2 
 

 
C2 

 
 

C2 
 

 
C2 

 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 
 

A2 
 

 
 

15 
 

 
16 
 

 
17 
 

 
18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 

22 
 

 
 

Sulit 
 

 
Mudah 

 
 

Mudah 
 

 
Mudah 

 
 

Sedang 
 
 

Sedang 
 
 
 

Mudah  
 
 
 

Mudah 
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banjir. 
 

23. Siswa dapat menyebutkan satu profesi  
 

yang dalam menjalankan profesinya 
memperhatikan besar kecilnya 
gelombang laut. 
 

24. Siswa dapat menjelaskan dampak yang 
ditimbulkan akibat gelombang laut 
berskala besar 
 

25. Siswa dapat menjelaskan dampak yang 
terjadi akibat abrasi 
 

26. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
terjadinya banjir di Indonesia. 
 

27. Siswa dapat menjelaskan jenis tanah 
yang apabila terjadi hujan 
mengakibatkan becek dan lengket. 
 

28. Siswa dapat mendefinisikan penyebab 
keadaan tanah seperti yang tertera pada 
gambar. 
 

29. Siswa dapat memilih pernyataan yang 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 

 
 

C1 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 
 
 

C2 

 
 

23 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 
 

28 
 
 
 

29 

 
 

Sedang 
 
 
 
 
 

Mudah 
 
 
 

Sulit 
 
 

Mudah 
 
 

Sedang 
 
 
 

Sedang 
 
 
 

Sulit 
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tidak benar berkenaan dengan pengaruh 
perubahan lingkungan fisik. 
 
 

30. Siswa dapat menjelaskan akibat dari 
hujan. 

 
 
 

 
Pilihan Ganda 
 

 
 
 

 
C2 

 

 
 
 

 
30 

 
 
 

 
Sedang 
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SOAL FORMATIF 
MATA PELAJARAN IPA SD KELAS IV 

MATERI POKOK PENGARUH EROSI, ABRASI, BANJIR DAN 
LONGSOR 

WAKTU 30 MENIT 

 

Nama  : ...................................................... 

No. Presensi : …………………………………….. 

Kelas   : ...................................................... 

 
Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Peristiwa turunnya bebatuan lereng gunung disebut …. 

a. banjir     c. erosi 

b. abrasi     d. longsor  

2. Erosi dapat terjadi pada tanah yang … 

a. subur     c. kering 

b. gundul     d. tandus 

3. Abrasi dipengaruhi oleh .... 

a. permukaan air laut   c. gelombang laut 

b. aliran air hujan cukup kuat  d. gempa 

4. Jika kita tidak rajin membersihkan selokan sekitar rumah, maka jalannya air 

akan tersumbat. Hal tersebut dapat mengakibatkan …. 

a. longsor     c. tsunami 

b. banjir     d. gempa bumi 

5. Jika kita melihat banyak terdapat batu karang yang terkikis, hal tersebut 

menandakan bahwa wilayah tersebut mengalami …. 

a. abrasi   

b. erosi 

c. banjir 

d. abrasi 

6. Pengikisan daratan oleh air atau angin disebut .... 

a. erosi     c. reboisasi 
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b. abrasi     d. sedimentasi 

7. Erosi dapat menyebabkan …. 

a. tanah kering karena tidak ada hujan 

b. tanah tandus karena tidak ada humus 

c. tanaman lambat berkembang karena kurang air 

d. tanaman lambat berkembang karena kurang cahaya 

8. Jika kita suka menanam tanaman, secara tidak langsung kita ikut  mengurangi 

… yang hanyut akibat terbawa derasnya air hujan. 

a. pasir      c. humus 

b. kerikil       d. debu 

9. Pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat abrasi yaitu …. 

a. terkikisnya batu karang   

b. bertambahnya biota laut 

c. gundukan pasir di daratan semakin bertambah 

d. rusaknya terumbu karang 

10. Jika tidak ada upaya mengatasi penebangan hutan secara liar yang kian marak 

terjadi, maka Negara ini akan berpotensi terkena bencana …. 

a. kebakaran    c. banjir 

b. tsunami    d. longsor 

11. Reboisasi yaitu program . . . . 

a. penanaman kembali pohon-pohon di hutan gundul 

b. pemupukan tanah-tanah yang kurang subur 

c. pengaturan perairan untuk daerah pertanian 

d. penebangan pohon-pohon yang tidak berguna 

12. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut disebut .... 

a. erosi     c. reboisasi 

b. abrasi     d. sedimentasi 

13. Salah satu pemicu banjir yaitu …. 

a. lahan miring    c. banyak tanaman 

b. hilangnya resapan air   d. saluran air lancar 

14. Longsor sering terjadi pada lahan… 
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a. datar     c. berliku 

b. subur     d. miring 

15. Ombak terbentuk akibat gaya dorongan dari .... 

a. air di tengah laut   c. dasar laut 

b. angin yang menggerakkan air laut d. bulan purnama 

16. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya…. 

a. gempa     c. tsunami 

b. banjir     d. kebakaran 

17. Rumah yang dibangun di tebing-tebing beresiko terkena …. 

a. longsor     c. tsunami 

b. banjir     d. gelombang laut 

18. Hujan secara terus menerus dapat mengakibatkan air sungai meluap. 

Selanjutnya jika luapan tersebut memasuki pemukiman penduduk dapat 

mengakibatkan terjadinya …. 

a. longsor     c. gempa bumi 

b. banjir     d. tsunami 

19. Ombak di pantai, terutama di pantai selatan terkadang sampai mengikis 

daratan pinggiran pantai. Upaya yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu …. 

a. menanam pohon kelapa 

b. menanam pohon bakau 

c. membuat pagar pembatas pinggiran pantai 

d. meletakkan gundukan pasir yang tinggi di pinggiran pantai 

20. Hutan yang ditebangi secara sembarangan tidak akan menyebabkan .... 

a. kekeringan     c. erosi tanah 

b. banjir bandang    d. kesuburan tanah 

21. Di daerah perkotaan banyak kita lihat lahan pertanian dan hutan dijadikan 

lahan pemukiman. Hal tersebut berdampak pada kurangnya daerah resapan 

air. Upaya yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu …. 

a. membakar sampah organik  c. menanam tanaman 

b. mendaur ulang barang bekas  d. mencabuti rumput 
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22. Jika kalian melihat teman kalian membuang sampah di sungai, yang kalian 

lakukan yaitu …. 

a. membiarkannya   c. menegurnya 

b. berpura-pura tidak tahu  d. memberi dukungan 

23. Dalam menjalankan profesinya, … sangat memperhatikan besar kecilnya 

gelombang laut. 

a. peselancar    c. pemancing 

b. penyelam    d. atlit arung jeram 

24. Gelombang laut yang berskala besar dapat mengakibatkan bencana …. 

a. angin topan    c. tsunami 

b. angin lesus    d. gempa bumi 

25. Berikut ini dampak yang ditimbulkan akibat abrasi yaitu …. 

a. luas daratan bertambah  c. luas lautan berkurang 

b. luas daratan berkurang  d. luas daratan dan lautan seimbang 

26. Bila musim hujan tiba, banyak daerah di Indonesia dilanda banjir. Kejadian 

itu kemungkinan besar akibat …. 

a. penebangan hutan   c. penggalian tanah 

b. penambangan minyak bumi  d. penambangan batu bara 

27. Hujan mengakibatkan becek dan lengket jika jatuh pada tanah …. 

a. berpasir    c. liat 

b. berbatu-batu    d. berumput 

28.      Faktor yang mempengaruhi keadaan tanah seperti 

gambar di samping yaitu…. 

a. air hujan   c. cahaya matahari 

b. tiupan angin  d. gelombang laut 

29. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar yaitu …. 

a. gelombang laut dapat mengikis karang  

b. ombak dapat menyebabkan erosi 

c. erosi terjadi pada tanah 

d. badai disertai hujan 

30. Berikut ini merupakan akibat dari hujan yaitu …. 
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a. badai topan dan erosi   c. badai topan dan banjir 

b. kekeringan dan abrasi   d. tumbangnya pohon dan longsor 

 
Kunci Jawaban 
1. d 

2. d 

3. c 

4. b 

5. d 

6. a 

7. b 

8. c 

9. a 

10. d 

11. a 

12. b 

13. b 

14. d 

15. b 

16. b 

17. a 

18. b 

19.  b 

20. d 

21. c 

22. c 

23. a 

24. c 

25. b 

26. a 

27. c 

28. c 
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29. b 

30. c 
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KISI-KISI SOAL FORMATIF ILMU PENGETAHUAN ALAM 
SIKLUS DUA 

 
Satuan Pendidikan : SD    Kelas/ Semester : IV/ 2 
Mata Pelajaran : IPA    Materi Pokok  : Upaya Pencegahan Erosi, Abrasi, Banjir dan Longsor  
Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

10.3 Mendeskripsikan 
pencegahan kerusakan 
lingkungan (erosi, abrasi, 
banjir, dan longsor) 

1. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya erosi. 
 

2. Siswa dapat menerapkan prinsip hidup 
sehat dengan tidak membuang sampah di 
sungai. 
 

3. Siswa dapat menjelaskan upaya 
mencegah terjadinya pengikisan pantai. 
 

4. Siswa dapat menerapkan sikap menjaga 
kelestarian tanaman bakau di pinggiran 
pantai yang dapat mencegah abrasi. 
 

5. Siswa dapat menjelaskan fungsi tanggul 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 

C2 
 
 
 

P2 
 
 
 

C2 
 
 

P2 
 
 

 
P2 

1 
 
 
 
2 
 

 
 

3 
 

 
4 
 
 
 
5 

Mudah  
 
 
 

Sedang 
 
 
 

Sedang 
 

 
Sulit 

 
 
 

Sulit 
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di tepi pantai. 
 

6. Siswa dapat menjelaskan alasan tidak 
mendirikan rumah di daerah bertanah 
miring. 
 

7. Siswa dapat menjelaskan fungsi 
menanam tanaman berakar panjang pada 
lahan miring 
 

8. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya longsor. 
 

9. Siswa dapat memilki sikap peduli 
kebersihan lingkungan dengan cara rutin 
membersihkan selokan sekitar 
lingkungan tempat tinggal. 
 

10. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
pengikisan pantai yang disebabkan 
gelombang laut. 
 

11. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya longsor. 
 

 
 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

 
 
Pilihan Ganda 
 

 
 

Pilihan Ganda 
 

 
 

 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 
 

A2 
 
 
 
 

C1 
 

 
 

C2 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 

 
 

11 
 

 
 

 
 

Mudah 
 
 
 

Sulit 
 
 
 

Mudah 
 
 
 

Mudah 
 
 
 
 

Mudah 
 
 
 

Sedang 
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12. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya longsor. 
 

13. Siswa dapat menerapkan prinsip hidup 
sehat dalam upaya mencegah terjadinya 
banjir. 
 

14. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
reboisasi. 
 

15. Siswa dapat menjelaskan upaya 
mencegah terjadinya abrasi. 
 

16. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
pohon bakau dapat mengurangi abrasi. 
 

17. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
penanaman hutan kembali 
 

18. Siswa dapat menjelaskan yang bukan 
merupakan akibat dari penebangan hutan 
secara sembarangan. 
 

19. Siswa dapat menjelaskan dampak dari 
penebangan hutan secara liar. 
 

Pilihan Ganda 
 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 

 
Pilihan Ganda 

 
 
 

Pilihan Ganda 
 

 

C2 
 
 
 

P2 
 
 
 

C1 
 
 

C2 
 

 
C2 

 
 

C1 
 

 
C2 

 
 
 

C2 
 

 

12 
 

 
 

13 
 
 
 

14 
 
 

15 
 

 
16 
 

 
17 
 

 
18 
 
 
 

19 
 
 

Sulit  
 

 
 

Mudah 
 
 
 

Mudah 
 
 

Sulit 
 

 
Sulit 

 
 

Mudah 
 

 
Sedang 

 
 
 

Mudah 
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20. Siswa dapat menjelaskan jenis pohon 
yang dapat mencegah terjadinya longsor. 
 

21. Siswa dapat menyebutkan satu tanaman 
yang dijuluki penyelamat pantai. 
 

22. Siswa dapat mendefinisikan pengertian 
pasir, tanah, dan batu yang terbawa aliran 
air. 
 

23. Siswa dapat menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah erosi. 
 

24. Siswa dapat mendefinisikan hal yang 
akan terjadi pada tanah pada saat musim 
kemarau. 
 

25. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
perubahan faktor lingkungan fisik. 
 

26. Siswa dapat menjelaskan pengaruh tanah 
yang ditanami tumbuhan. 
 

27. Siswa dapat menjelaskan akibat dari 
erosi yang menyebabkan tumbuhan tidak 
dapat tumbuh subur. 
 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
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28. Siswa dapat menjelaskan penyebab 
tanaman pelindung dapat mencegah 
erosi. 
 

29. Siswa dapat memilih satu gambar yang 
menggambarkan dampak abrasi. 
 

30. Siswa dapat menerapkan pola hidup 
bersih agar terhindar dari bencana banjir. 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 

C2 
 
 
 

C2 
 
 

P2 
 
 

28 
 
 
 

29 
 
 

30 
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SOAL FORMATIF 
MATA PELAJARAN IPA SD KELAS IV 

MATERI POKOK UPAYA PENCEGAHAN EROSI, ABRASI, BANJIR 
DAN LONGSOR 

WAKTU 30 MENIT 

 

Nama  : ...................................................... 

No. Presensi : …………………………………….. 

Kelas   : ...................................................... 

 
Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 
b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1. Untuk mencegah terjadinya erosi pada lereng gunung dibuat . . . . 

a. irigasi      c. terasering 

b. reboisasi     d. penghijauan 

2. Kita dilarang membuang sampah sembarangan di sungai, sebab jika lama 

kelamaan sampah tersebut menumpuk, maka dapat menyebabkan .... 

a. kekeringan     c. erosi tanah 

b. banjir      d. kesuburan tanah 

3. Ombak di pantai, terutama di pantai selatan terkadang sampai mengikis 

daratan pinggiran pantai. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah pada 

sejumlah pantai yaitu …. 

a. menanam pohon kelapa 

b. menanam pohon bakau 

c. membuat pagar pembatas pinggiran pantai 

d. meletakkan gundukan pasir yang tinggi di pinggiran pantai 

4. Jika kita ikut berpartisipasi menjaga kelestarian pohon bakau di pantai, berarti 

kita ikut andil dalam upaya mencegah terjadinya abrasi karena .... 

a. dapat tumbuh di tepi laut 

b. dapat menghalangi gelombang laut 

c. daunnya rindang untuk menahan air laut  

d. mempunyai akar penunjang yang kuat 

5. Pembuatan tanggul di tepi pantai berfungsi untuk …. 
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a. menampungan air laut 

b. menahan ombak yang menghantam pantai 

c. memecah gelombang laut yang besar 

d. menahan angin laut 

6. Jika kita tidak membangun rumah di daerah bertanah miring, berarti kita ikut 

serta berupaya agar terhindar dari bencana…. 

a. longsor     c. tsunami 

b. banjir     d. gempa bumi 

7. Menanam tanaman berakar panjang pada lahan miring berfungsi untuk …. 

a. menahan lapisan tanah 

b. menyimpan cadangan air 

c. menampung air 

d. memperlancar aliran air 

8. Di lahan pertanian atau perkebunan yang miring seperti perbukitan banyak  

terdapat ... untuk mencegah terjadinya longsor. 

c. sengkedan    c. tembok beton 

d. hutan bakau    d. reboisasi 

9. Dengan kita ikut serta membersihkan selokan sekitar lingkungan rumah 

secara rutin merupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya…. 

a. tanah longsor    c. banjir 

b. abrasi     d. erosi 

10. Upaya yang dapat ikut serta kita lakukan untuk mencegah banjir yaitu…. 

a. membuat poskamling   c. membuat pos bantuan korban 

b. membersihkan saluran air  d. menggalang dana korban banjir 

11. Upaya yang dapat kita lakukan dalam rangka mencegah terjadinya longsor 

yaitu…. 

a. menebang tanaman yang masih muda 

b. tebang pilih 

c. menggunduli hutan 

d. memangkas rumput ilalang 
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12. Tanah-tanah di lereng pegunungan biasanya miring oleh karena itu,untuk 

mencegah longsor, sebaiknya tempat itu dibuat …. 

a. pagar tembok    c. tanggul 

b. tangga tanah     d. parit 

13. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan terhindar dari 

bencana banjir yaitu dengan mengadakan … secara rutin. 

a. siskamling    c. kerjabakti 

b. posyandu    d. senam 

14. Reboisasi yaitu program . . . . 

a. penanaman kembali pohon-pohon di hutan gundul 

b. pemupukan tanah-tanah yang kurang subur 

c. pengaturan perairan untuk daerah pertanian 

d. penebangan pohon-pohon yang tidak berguna 

15. Untuk mencegah terjadinya abrasi dapat dengan membangun . . . . 

a. mercusuar    c. dermaga 

b. alat pemecah gelombang  d. keramba 

16. Penanaman pohon bakau di pantai dapat mengurangi abrasi karena .... 

a. dapat tumbuh di tepi laut 

b. dapat menghalangi gelombang laut 

c. daunnya rindang untuk menahan air laut  

d. mempunyai akar penunjang yang kuat 

17. Penanaman hutan kembali disebut dengan…. 

a. terasering    c. reboisasi 

b. sengkedan    d. rekapitulasi 

18. Hutan yang ditebang secara sembarangan tidak akan menyebabkan …. 

a. kekeringan    c. longsor 

b. banjir bandang    d. kesuburan tanah 

19. Jika penebangan secara liar semakin marak dan tidak ada tindakan untuk 

mengatasinya, maka Negara ini akan berpotensi terkena bencana …. 

a. kebakaran    c. banjir 

b. tsunami    d. longsor 
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20. Dalam upaya mencegah terjadinya longsor, pada lahan miring dapat ditanami 

…. 

a. bunga     c. pohon kelapa 

b. pohon bakau    d. pohon pelindung 

21. Tanaman berikut yang mendapat julukan penyelamat pantai yaitu …. 

a. pohon kelapa    c. ganggang 

b. rumput laut    d. pohon bakau 

22. Pasir, tanah dan batu yang terbawa aliran air kemudian diendapkan di suatu 

tempat dinamakan …. 

a. erosi     c. abrasi 

b. reboisasi    d. sedimentasi 

23. Erosi dapat dicegah dengan cara berikut, kecuali …. 

a. reboisasi    c. membuat sengkedan 

b. membuat hujan buatan  d. mencegah penebangan hutan 

24. Teriknya cahaya matahari di musim kemarau dapat menyebabkan tanah atau 

batuan mengalami …. 

a. pengerasan    c. pengerutan 

b. keretakan    d. pemuaian 

25. Perubahan pada daratan disebabkan oleh perubahan faktor lingkungan fisik 

sebagai berikut, kecuali …. 

a. hujan     c. gelombang laut 

b. angin      d. rotasi bumi 

26. Agar tidak mudah terkena erosi, maka tanah banyak ditanami tumbuhan 

karena …. 

a. akar banyak menyimpan air 

b. air akan menghanyutkan tanaman 

c. akar dapat menahan tanah dari air 

d. tumbuhan banyak menampung zat hara 

27. Erosi mengakibatkan tumbuhan tidak dapat tumbuh subur, karena …. 

a. kekurangan air    c. kekurangan pupuk 

b. humus hanyut terkikis   d. banyak tumbuhan mati 
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28. Tanaman pelindung dapat mencegah erosi dengan cara …. 

a. akarnya yang kuat menahan tanah 

b. daunnya banyak mengandung air 

c. menggunakan air untuk fotosintesa 

d. batangnya selalu basah oleh air 

29. Perhatikan gambar berikut! 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

Gambar yang menunjukkan dampak terjadinya abrasi terus-menerus adalah 
nomor ….  
a. 1     c. 3 

b. 2     d. 4 

30. Untuk mencegah terjadinya banjir di lingkungan rumahmu, sebaiknya 

melakukan hal-hal berikut, kecuali …. 

a. membersihkan selokan-selokan dari sampah 

b. memperbaiki aliran air selokan agar tidak mampat 

c. memberantas rumah-rumah liar di bantaran sungai 

d. membuang sampah ke sungai-sungai 

 
Kunci jawaban 
1. c 

2. b 

3. b 

4. d 

5. a 

6. a 

7. b 

8. a 

1 2 

4 3 
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9. c 

10. b 

11. b 

12. b 

13. c 

14. a 

15. b 

16. d 

17. c 

18. d 

19. d 

20. d 

21. d 

22. c 

23. b 

24. b 

25. d 

26. a 

27. b 

28. a 

29. a 

30. d 
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Lampiran 8 

REKAPITULASI NILAI PRETEST DAN POSTTEST 

No Nama Siswa Pretest Posttest 
1 Bagus Eka F - - 
2 Rizqi Dian Mart 57.5 87.5 
3 Adam Dzaki Ardiansyah 57.5 85 
4 Augussta Issacc Jacko Ibrahim 50 85 
5 Aisya Dwi Fadhila 57.5 87.5 
6 Alma Putri Noorkhalisha 72.5 90 
7 Andika Aulia Prayogi 62.5 87.5 
8 Annisa Alya Maharani 57.5 87.5 
9 Arsy Maretta Ella S 77.5 90 
10 Aya Sofia Tristanti 82.5 92.5 
11 Daffa Raihan Dimyati 62.5 87.5 
12 Danica Jacinda Randika 65 80 
13 Dea Fahir A Amelia 67.5 87.5 
14 Erlangga Putra Ramadhan 62.5 77.5 
15 Fajar Saputra 65 95 
16 Fitri Aisyah Helsandi 77.5 92.5 
17 Hanan Amani 75 87.5 
18 Ismi Lailatul Ghina 60 90 
19 Kamil Kustiarso 37.5 62.5 
20 Moh. Rafli Ariyansyah 70 95 
21 Najwa Adzkiya 52.5 77.5 
22 Nindita Laksmi Utami 62.5 80 
23 Primanda Devan P 65 85 
24 Putri Maulina Cahyaningsih 67.5 87.5 
25 Radhitya Ivan Handrito 77.5 92.5 
26 Rafidatus Salsabila Q 57.5 85 
27 Ramadhani Seno Aji P 37.5 62.5 
28 Ridho Aditya Syafaat 60 80 
29 Rifqi Oktaru Mulia Hakim 77.5 95 
30 Sabilah Rahmawati 62.5 85 
31 Shahnaz Qurrota A’yun 50 82.5 
32 Tri Rangga Prasetyo 70 85 
33 Wulan Dwi Pusparini 47.5 85 
34 Zulfa Shafira Harishma S 60 87.5 
35 Zulfi Nursya’bani 77.5 92.5 
36 Devan Aditya Pratama 75 92.5 
37 Rizqika Rizal 75 90 
38 Ikhsan Wahyu Nurrohman 80 92.5 

Jumlah 2372.5 3185 
rata-rata 64.12 86.08 

tuntas belajar klasikal (%) 35.14 94.60 
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Tegal,   Mei 2013 

 Mengetahui        

 Kepala SD Negeri Randugunting 3  Guru Kelas IV 

 

 

Maesari, S.Pd     Susriani, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010   NIP 19670410 199203 2 017 
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Lampiran 9 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU 

Nama Sekolah  : SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

 

Siklus Pertemuan APKG Skor 
Perolehan 

Konversi 
Nilai 

Nilai 
Akhir 

Rata-
rata 

I 

1 
1 27 84,375 

77,25 

80.625 

2 28 70,000 
3 31 77,500 

2 
1 30 93,750 

84 2 30 75,000 
3 33 82,500 

II 

1 
1 30 93,750 

90 

91.125 

2 37 92,500 
3 31 77,500 

2 
1 31 96,875 

92.25 2 36 90,000 
3 35 87,500 

 
Tegal,  Mei 2013 

 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Pengamat 

 

 

 Susriani, S.Pd     Saptanti Irma Suryani 

NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409267 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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Lampiran 10 

 

REKAPITULASI NILAI PELAKSANAAN MODEL PBL 

Nama Sekolah  : SD Negeri Randugunting 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

 

Siklus Pertemuan Skor 
Perolehan 

Konversi 
Nilai 

Rata-
rata 

I 1 15 75 77,5 2 16 80 
II 1 18 90 92.5 2 19 95 

 
Tegal,  Mei 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Pengamat 

 

 

 Susriani, S.Pd     Saptanti Irma Suryani 

NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409267 

 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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Lampiran 11 

REKAPITULASI NILAI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

No. Nama Siswa 
Siklus I Siklus II 

1 2 Rata-
rata 1 2 Rata-

rata 
1 Bagus Eka F - - - - - - 
2 Rizqi Dian Mart 27 26 26.5 32 34 33 
3 Adam Dzaki Ardiansyah 26 30 28 32 33 32.5 
4 Augussta Issacc Jacko Ibrahim 26 30 28 31 33 32 
5 Aisya Dwi Fadhila 30 33 31.5 31 33 32 
6 Alma Putri Noorkhalisha 29 31 30 32 32 32 
7 Andika Aulia Prayogi 27 27 27 30 31 30.5 
8 Annisa Alya Maharani 29 33 31 32 33 32.5 
9 Arsy Maretta Ella S 26 31 28.5 29 31 30 

10 Aya Sofia Tristanti 32 33 32.5 33 36 34.5 
11 Daffa Raihan Dimyati 33 34 33.5 34 37 35.5 
12 Danica Jacinda Randika 32 34 33 35 36 35.5 
13 Dea Fahir A Amelia 29 32 30.5 34 34 34 
14 Erlangga Putra Ramadhan 26 27 26.5 27 27 27 
15 Fajar Saputra 24 33 28.5 33 36 34.5 
16 Fitri Aisyah Helsandi 31 33 32 32 33 32.5 
17 Hanan Amani 31 34 32.5 33 36 34.5 
18 Ismi Lailatul Ghina 31 33 32 32 34 33 
19 Kamil Kustiarso 28 31 29.5 31 33 32 
20 Moh. Rafli Ariyansyah 34 36 35 35 38 36.5 
21 Najwa Adzkiya 29 32 30.5 31 32 31.5 
22 Nindita Laksmi Utami 29 31 30 32 35 33.5 
23 Primanda Devan P 29 31 30 32 35 33.5 
24 Putri Maulina Cahyaningsih 30 32 31 33 35 34 
25 Radhitya Ivan Handrito 34 36 35 36 38 37 
26 Rafidatus Salsabila Q 30 33 31.5 33 35 34 
27 Ramadhani Seno Aji P 24 27 25.5 27 31 29 
28 Ridho Aditya Syafaat 26 30 28 32 33 32.5 
29 Rifqi Oktaru Mulia Hakim 31 30 30.5 32 34 33 
30 Sabilah Rahmawati 31 31 31 33 34 33.5 
31 Shahnaz Qurrota A’yun 29 31 30 33 33 33 
32 Tri Rangga Prasetyo 27 27 27 27 30 28.5 
33 Wulan Dwi Pusparini 30 31 30.5 33 34 33.5 
34 Zulfa Shafira Harishma S 29 31 30 34 36 35 
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35 Zulfi Nursya’bani 28 31 30 34 36 35 

36 Devan Aditya Pratama 29 32 30.5 35 37 36 

37 Rizqika Rizal 27 32 29.5 34 36 35 

38 Ikhsan Wahyu Nurrohman 29 32 30.5 34 36 35 

Jumlah 1072 1161 1117 1193 1260 1226.5 
rata-rata 72.43 78.45 75.47 80.61 85.14 82.88 

tuntas belajar klasikal (%) 72.97 86.49 86.49 92.11 97.30 97.30 
 

Tegal,  Mei 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Pengamat 

 

 

 Susriani, S.Pd     Saptanti Irma Suryani 

NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409267 

 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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Lampiran 12 

REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SISWA 

No. Nama Siswa 
Siklus I Siklus II 

1 2 Rata-
rata 1 2 Rata-

rata 

1 Bagus Eka F - - - - - - 

2 Rizqi Dian Mart 70 90 80 100 100 100 

3 Adam Dzaki Ardiansyah 70 80 75 70 80 75 

4 Augussta Issacc Jacko Ibrahim 70 80 75 80 60 70 

5 Aisya Dwi Fadhila 60 90 75 100 70 85 

6 Alma Putri Noorkhalisha 70 90 80 100 90 95 

7 Andika Aulia Prayogi 70 80 75 80 90 85 

8 Annisa Alya Maharani 80 70 75 90 80 85 

9 Arsy Maretta Ella S 80 90 85 80 90 85 

10 Aya Sofia Tristanti 90 90 90 100 100 100 

11 Daffa Raihan Dimyati 60 80 70 70 100 85 

12 Danica Jacinda Randika 80 70 75 90 80 85 

13 Dea Fahir A Amelia 50 80 65 90 80 85 

14 Erlangga Putra Ramadhan 70 60 65 80 100 90 

15 Fajar Saputra 70 80 75 90 100 85 

16 Fitri Aisyah Helsandi 80 90 85 80 90 85 

17 Hanan Amani 70 90 80 90 80 85 

18 Ismi Lailatul Ghina 70 80 75 70 90 80 

19 Kamil Kustiarso 30 60 45 70 60 65 

20 Moh. Rafli Ariyansyah 70 90 80 80 90 85 

21 Najwa Adzkiya 70 50 60 60 50 55 

22 Nindita Laksmi Utami 70 60 65 60 90 75 

23 Primanda Devan P 60 90 75 80 90 85 

24 Putri Maulina Cahyaningsih 50 80 65 80 100 90 

25 Radhitya Ivan Handrito 80 90 85 90 80 85 

26 Rafidatus Salsabila Q 60 80 70 80 100 90 

27 Ramadhani Seno Aji P 50 60 55 80 90 85 

28 Ridho Aditya Syafaat 70 80 75 60 70 65 

29 Rifqi Oktaru Mulia Hakim 70 90 80 80 90 85 

30 Sabilah Rahmawati 70 80 75 90 90 90 

31 Shahnaz Qurrota A’yun 70 60 65 70 70 70 

32 Tri Rangga Prasetyo 70 90 80 80 90 85 

33 Wulan Dwi Pusparini 50 60 55 80 90 85 

34 Zulfa Shafira Harishma S 70 80 75 60 100 80 
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35 Zulfi Nursya’bani 80 90 85 90 100 95 

36 Devan Aditya Pratama 70 90 80 90 100 95 

37 Rizqika Rizal 60 90 75 90 90 90 

38 Ikhsan Wahyu Nurrohman 80 90 85 90 100 95 

jumlah 2510 2950 2730 3020 3220 3110 

rata-rata 67.84 79.73 73.78 81.62 87.03 84.05 

tuntas belajar klasikal (%) 72.97 81.08 75.68 89.19 91.89 91.89 
 
 

Tegal,   Mei 2013 

 Mengetahui        

 Kepala SD Negeri Randugunting 3  Guru Kelas IV 

 

 

Maesari, S.Pd     Susriani, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010   NIP 19670410 199203 2 017 
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Lampiran 13 

REKAPITULASI NILAI FORMATIF 

No Nama Siswa Formatif 1 Formatif 2 
1 Bagus Eka F - - 
2 Rizqi Dian Mart 80 90 
3 Adam Dzaki Ardiansyah 73.33 66.67 
4 Augussta Issacc Jacko Ibrahim 76.67 83.33 
5 Aisya Dwi Fadhila 90 86.67 
6 Alma Putri Noorkhalisha 70 80 
7 Andika Aulia Prayogi 73.33 90 
8 Annisa Alya Maharani 56.67 90 
9 Arsy Maretta Ella S 80 86.67 
10 Aya Sofia Tristanti 83.33 86.67 
11 Daffa Raihan Dimyati 73.33 90 
12 Danica Jacinda Randika 70 90 
13 Dea Fahir A Amelia 76.67 93.33 
14 Erlangga Putra Ramadhan 76.67 86.67 
15 Fajar Saputra 83.33 93.33 
16 Fitri Aisyah Helsandi 86.76 90 
17 Hanan Amani 90 90 
18 Ismi Lailatul Ghina 76.67 90 
19 Kamil Kustiarso 40 56.67 
20 Moh. Rafli Ariyansyah 83.33 86.67 
21 Najwa Adzkiya 63.33 60 
22 Nindita Laksmi Utami 56.67 90 
23 Primanda Devan P 66.67 86.67 
24 Putri Maulina Cahyaningsih 90 90 
25 Radhitya Ivan Handrito 90 93.33 
26 Rafidatus Salsabila Q 80 86.67 
27 Ramadhani Seno Aji P 56.67 80 
28 Ridho Aditya Syafaat 66.67 80 
29 Rifqi Oktaru Mulia Hakim 86.67 90 
30 Sabilah Rahmawati 83.33 86.67 
31 Shahnaz Qurrota A’yun 86.67 66.67 
32 Tri Rangga Prasetyo 80 86.67 
33 Wulan Dwi Pusparini 86.67 83.33 
34 Zulfa Shafira Harishma S 70 80 
35 Zulfi Nursya’bani 90 90 
36 Devan Aditya Pratama 80 93.33 
37 Rizqika Rizal 83.33 90 
38 Ikhsan Wahyu Nurrohman 93.33 90 

jumlah 2850 3150 
rata-rata 77.03 85.14 

tuntas belajar klasikal (%) 81.58 89.19 
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Tegal,   Mei 2013 

 Mengetahui        

 Kepala SD Negeri Randugunting 3  Guru Kelas IV 

 

 

Maesari, S.Pd     Susriani, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010   NIP 19670410 199203 2 017 
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Lampiran 14  

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 1 

Lembar Penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

  

Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : 

2. NIP   : 

3. Tempat Mengajar  : 

4. Kelas   : 

5. Siklus/ pertemuan ke : 

6. Alokasi Waktu  : 

7. Hari/ tanggal   : 

 
Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

 

No. Aspek yang 
Diamati 

Deskriptor Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Indikator 
Pembelajaran 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

  

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

 

Digunakan sebagai dasar untuk  
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menyusun alat penilaian. 
Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

 

2. Tujuan 
Pembelajaran 

Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai 

  

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari KD 

 

Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 

 

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang komplek, dari yang 
konkret ke yang abstrak, dan dari yang 
ingatan hingga kreasi.  

 

3. 
 

 

 

Materi Ajar 
  

  

  

Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

   

  

  

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  
4. 
 

 

 

Alokasi Waktu 
  

  

  

Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan.  

   

  

  

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan akhir. 

 

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal 
dan akhir. 

 

Alokasi waktu sesuai dengan materi.  
5. 
 

 

 

Metode 
Pembelajaran 
  

  

  

 

 

 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
siswa. 

   

  

  
Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

 

Metode pembelajaran yang digunakan 
oleh guru unruk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 

 

Mengunakan multimetode.  
6. Kegiatan 

Pembelajaran 
Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. 

  



204 
 

 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. 

 

Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis 
siswa. 

 

Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir, dan dilakukan secara 
sistematis dan sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

 

7. 
 

 

Penilaian Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. 

   

  

  

Memuat teknik tes dan non tes.  
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi.  
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. 

 

8. 
 

 

 

Sumber 
Belajar/ media 
  

  

  

Penentuan sumber belajar/ media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

   

  

  
Penentuan sumber belajar/ media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

 

Penentuan sumber belajar/ media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

 

SKOR TOTAL  
 

Komentar: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
Usul Perbaikan dan Pengembangan RPP: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 2 

Lembar Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama  : 

2. NIP  : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Kelas  : 

5. Alokasi Waktu : 

6. Tanggal  : 

 

Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
 
No. Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 

 

 

Kegiatan 
Pendahuluan 
 
Dalam kegiatan 
pendahulun, 
guru: 
  

  

 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

   

  

  
Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 
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2. Eksplorasi 
 
Dalam kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/ 
tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip alam 
takambang dan belajar dari aneka 
sumber. 

  

Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar lain. 

 

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar siswa serta antara siswa dan 
guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya.  

 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran, dan 
memfasilitasi siswa melakukan 
percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

 

3. 
 

 

 

Elaborasi 1 
 
Dalam kegiatan 
elaborasi 1, 
guru: 
  

  

  

Membiasakan siswa membaca dan 
menulis yang beragam melalui tugas-
tugas tertentu yang bermakna. 

   

  

  
Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru 
baik secara lisan maupun tertulis. 

 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut. 

 

Memfasilitasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. 

 

4. 
 

 

Elaborasi 2 
 
Dalam kegiatan 
elaborasi 2, 
guru: 
  

  

  

Memfasilitasi siswa berkompetensi 
secara sehat untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

   

  

  
Memfasilitasi siswa membuat laporan 
eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok. 

 

Memfasilitasi siswa untuk 
menyajikan, hasil kerja individual 
maupun kelompok. 

 

Memfasilitasi siswa melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
Memfasilitasi siswa melakukan 
kegiatan yang menumbuhkan 

 



207 
 

 

kebanggaan dan rasa percaya diri 
siswa. 

5. 
 

 

 

Konfirmasi 1 
 
Dalam kegiatan 
konfirmasi 1, 
guru: 
  

  

  

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan siswa. 

   

  

  Memberikaan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 
melalui berbagai sumber. 

 

Memfasilitasi siswa melakukan 
refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah 
dilakukan. 

 

Memfasilitasi siswa untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna. 

 

6. 
 

 

 

Konfirmasi 2 
 
Dalam kegiatan 
konfirmasi 2, 
guru: 
  

  

  

Berfungsi sebagai narasumber dan 
fasilitator, membantu menyelesaikan 
masalah. 

   

  

  
Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi. 

 

Memberi informasi pada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 

 

Memberikan motivasi kepada siswa 
yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 

 

7. 
 

 

 

Kemampuan 
Mengelola 
Kelas 
  

 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

   

  

  

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. 

 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

 

8. 
 
 
 

Ketepatan 
antara Waktu 
dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana.    

  
Waktu digunakan dengan cermat.  
Tidak terburu-buru/ diperlambat.  
Diakhiri dengan rencana.  

9. 
 

 

 

Menyampaikan 
Materi sesuai 
dengan 
Hierarki 
Belajar dan 
Karakteristik 

Dari konkret ke abstrak.    

  

  

Materi berkaitan dengan materi lain  
Bermuara pada simpulan  
Dari hal yang telah diketahui siswa 
(ZPD=Zone Proximal Development) 
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Siswa 
10. Kegiatan 

Penutup 
Dalam kegiatan 
penutup, guru: 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat ranngkuman/ 
simpulan pelajaran. 

  

Melakukan penilaian/ refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

 

SKOR TOTAL  

 
 

Komentar: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
Usul Perbaikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 3 

Lembar Penilaian 

Kompetensi Kepribadian dan Sosial   

 

Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama  : 

2. NIM  : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Kelas  : 

5. Alokasi Waktu : 

6. Tanggal  : 

 

Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

 

No. Aspek yang 
Diamati 

Deskriptor Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 

 

 

Ketaatan dalam 
menjalankan 
ajaran agama 
  

  

  

Meyakini ajaran agama yang paling 
benar dan tidak meremehkan ajaran 
agama lain. 

   

  

  
Meyakini bahwa hidup di dunia diikuti 
kehidupan abadi di akhirat. 

 

Meyakini bahwa kualitas hidup di 
dunia menentukan kualitas hidup di 
akhirat. 

 

Meyakini bahwa hidup di dunia adalah 
kesempatan membawa modal di 
akhiratnya. 
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2. Tanggung 
Jawab 

Peduli terhadap kesejahteraan diri 
sendiri dan keluarga. 

  

Peduli terhadap kesejahteraan siswa 
dan keluarganya. 

 

Peduli terhadap kesejahteraan teman 
kerjanya. 

 

Peduli terhadap keberlangsungan 
tempat kerjanya dan sekolah lain. 

 

3. Kejujuran Mengakui adanya kebenaran.    

 
Memberikan informasi yang benar.  
Melaksanakan kebenaran meskipun ia 
tidak setuju/ ia dirugikan. 

 

Menghargai orang yang jujur.  
4. 
 

 

 

Kedisiplinan 
  

  

  

Patuh pada peraturan yang dibuat 
atasan. 

   

  

  

Patuh pada peraturan yang ia buat 
sendiri. 

 

Menghargai orang yang disiplin.  
Mendorong orang yang tidak disiplin 
agar menjadi disiplin. 

 

5. Keteladanan Memiliki perilaku yang baik.    

  
Dapat menjadi teladan bagi orang lain.  
Selalu memperbaiki kualitas 
perilakunya. 

 

Peduli pada orang lain.  
6. 
 

Etos Kerja 
 

Berprinsip bekerja adalah ibadah.   
Berprinsip bekerja adalah seni.  
Berprinsip bekerja adalah anugerah/ 
rakhmat. 

 

Berprinsip bekerja adalah pelayanan.  
7. 
 

 

 

Innovasi dan 
Kreativitas 
 

  

Meyakini bahwa orang yang inovatif 
dan kreatif pada akhirnya lebih 
diuntungkan. 

  

Menghargai tinggi orang yang inovatif 
dan kreatif. 

 

Tidak puas dengan hal yang ada.  
Selalu mencoba hal yang baru.  

8. 
 

 

Kemampuan 
Menerima 
Kritik dan 
Saran 

Selalu melakukan koreksi diri (self 
assessment). 

  

Menyukai diskusi.  
Menghargai kritik dan saran dari orang 
lain. 

 

Tidak merasa dirinya selalu benar.  
9. 
 

Kemampun 
Berkomunikasi 

Dapat berkomunikasi secara lisan 
dengan orang lain. 

  

Dapat berkomunikasi secara tertulis  
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  dengan orang lain. 
Dapat memahami bahasa tubuh orang 
lain. 

 

Dapat mengatakan sesuatu dengan 
bahasa tubuh. 

 

10. 
  

  

  

Kemampuan 
Bekerjasama 
  

  

  

Dapat dipimpin orang lain.    

  

  

Dapat memimpin orang lain.  
Dapat menerima pekerjaan yang baik 
meskipun berasal dari orang yang 
tidak segolongan dengan dirinya. 

 

Dapat menerima pekerjaan yang buruk 
meskipun berasal dari orang yang 
segolongan dengan dirinya. 

 

SKOR TOTAL  
 
 
Komentar: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
Usul Perbaikan Kompetensi Kepribadian dan Sosial: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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Lampiran 15 

Hasil Pengamatan Performansi Guru 

 

APKG 1 

 
No. 

Deskriptor Siklus I Siklus II 
1 2 1 2 

1. Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ √ √ √ 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√ √ √ √ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ √ √ √ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. √ √ √ √ 

2. Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai √ √ √ √ 

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari KD √ √ √ √ 

Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 

√ √ √ √ 

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang komplek, dari yang 
konkret ke yang abstrak, dan dari yang 
ingatan hingga kreasi.  

- √ - √ 

3. 
 

 

 

Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. - √ √ √ 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ √ √ √ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ √ √ √ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ √ √ √
4. 
 

 

Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan.  √ √ √ √ 

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan akhir. √ √ √ √ 

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal √ √ √ √ 
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 dan akhir.  
Alokasi waktu sesuai dengan materi. √ √ √ √

5. 
 

 

 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
siswa. 

√ √ √ √ 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

√ √ √ √ 

Metode pembelajaran yang digunakan 
oleh guru unruk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 

√ √ √ √ 

Mengunakan multimetode. √ √ √ √
6. Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, dan menantang. √ √ √ √ 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. √ √ √ √ 

Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis 
siswa. 

- √ - √ 

Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir, dan dilakukan secara 
sistematis dan sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

√ √ √ √ 

7. 
 

 

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. √ √ √ √ 

Memuat teknik tes dan non tes. √ √ √ √
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi. - - √ - 
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. √ √ √ √ 

8. 
 

 

 

Penentuan sumber belajar/ media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ √ √ √ 

Penentuan sumber belajar/ media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ √ √ √ 

Penentuan sumber belajar/ media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ √ √ √ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 

- - √ √ 
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narasumber, TV, dll.) 
Skor total 27 30 30 31 

 

APKG 2 

No. Deskriptor Siklus I Siklus II 
1 2 1 2 

1. 
 

 

 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

- - - √ 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ √ √ √ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. - - - - 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√ √ √ √ 

2. Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/ 
tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip alam 
takambang dan belajar dari aneka 
sumber. 

√ √ √ √ 

Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar lain. 

√ √ √ √ 

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar siswa serta antara siswa dan 
guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya.  

√ √ √ √ 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran, dan 
memfasilitasi siswa melakukan 
percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

√ √ √ √ 

3. 
 

 

 

Membiasakan siswa membaca dan 
menulis yang beragam melalui tugas-
tugas tertentu yang bermakna. 

√ √ √ √ 

Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru 
baik secara lisan maupun tertulis. 

√ √ √ √ 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, √ √ - √ 



215 
 

 

dan bertindak tanpa rasa takut.  
Memfasilitasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. 

√ √ √ √ 

4. 
 

 

Memfasilitasi siswa berkompetensi 
secara sehat untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

- √ √ √ 

Memfasilitasi siswa membuat laporan 
eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok. 

- - - √ 

Memfasilitasi siswa untuk 
menyajikan, hasil kerja individual 
maupun kelompok. 

√ √ √ √ 

Memfasilitasi siswa melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
Memfasilitasi siswa melakukan 
kegiatan yang menumbuhkan 
kebanggaan dan rasa percaya diri 
siswa. 

√ √ √ √ 

5. 
 

 

 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan siswa. 

√ √ √ √ 

Memberikaan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 
melalui berbagai sumber. 

√ √ √ √ 

Memfasilitasi siswa melakukan 
refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah 
dilakukan. 

- √ √ - 

Memfasilitasi siswa untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna. 

- - √ √ 

6. 
 

 

 

Berfungsi sebagai narasumber dan 
fasilitator, membantu menyelesaikan 
masalah. 

√ √ √ √ 

Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi. 

- - √ - 

Memberi informasi pada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. - - √ √ 

Memberikan motivasi kepada siswa 
yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 

√ √ √ √ 
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7. 
 

 

 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. √ √ √ √ 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. √ √ √ √ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. - √ √ √ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ √ √ √ 

8. 
 
 
 

Dimulai sesuai dengan rencana. √ √ √ √
Waktu digunakan dengan cermat. - - √ √
Tidak terburu-buru/ diperlambat. √ - √ √
Diakhiri dengan rencana. √ √ - √

9. 
 

 

 

Dari konkret ke abstrak. √ √ √ √
Materi berkaitan dengan materi lain √ - √ √
Bermuara pada simpulan √ √ √ √
Dari hal yang telah diketahui siswa 
(ZPD=Zone Proximal Development) √ - √ √ 

10. Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat ranngkuman/ 
simpulan pelajaran. 

√ √ √ √ 

Melakukan penilaian/ refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

- - √ √ 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. √ √ √ √ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

- - √ - 

Skor Total 28 30 37 36 
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APKG 3 

 

No. Deskriptor Siklus I Siklus II 
1 2 1 2 

1. 
 

 

 

Meyakini ajaran agama yang paling 
benar dan tidak meremehkan ajaran 
agama lain. 

√ √ √ √ 

Meyakini bahwa hidup di dunia diikuti 
kehidupan abadi di akhirat. √ √ √ √ 

Meyakini bahwa kualitas hidup di 
dunia menentukan kualitas hidup di 
akhirat. 

√ √ - √ 

Meyakini bahwa hidup di dunia adalah 
kesempatan membawa modal di 
akhiratnya. 

√ √ √ √ 

2. Peduli terhadap kesejahteraan diri 
sendiri dan keluarga. √ √ √ √ 

Peduli terhadap kesejahteraan siswa 
dan keluarganya. - √ √ √ 

Peduli terhadap kesejahteraan teman 
kerjanya. - - - - 

Peduli terhadap keberlangsungan 
tempat kerjanya dan sekolah lain. √ √ √ √ 

3. Mengakui adanya kebenaran. √ √ √ √
Memberikan informasi yang benar. √ √ √ √
Melaksanakan kebenaran meskipun ia 
tidak setuju/ ia dirugikan. - √ - - 

Menghargai orang yang jujur. √ √ √ √
4. 
 

 

 

Patuh pada peraturan yang dibuat 
atasan. √ √ - √ 

Patuh pada peraturan yang ia buat 
sendiri. √ √ √ √ 

Menghargai orang yang disiplin. √ √ √ √
Mendorong orang yang tidak disiplin 
agar menjadi disiplin. √ √ √ √ 

5. Memiliki perilaku yang baik. √ √ √ √
Dapat menjadi teladan bagi orang lain. √ √ √ √
Selalu memperbaiki kualitas 
perilakunya. √ √ √ √ 

Peduli pada orang lain. √ √ √ √
6. 
 

Berprinsip bekerja adalah ibadah. √ √ √ √
Berprinsip bekerja adalah seni. - - - - 
Berprinsip bekerja adalah anugerah/ 
rakhmat. - - √ √ 

Berprinsip bekerja adalah pelayanan. √ √ - √
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7. 
 

 

 

Meyakini bahwa orang yang inovatif 
dan kreatif pada akhirnya lebih 
diuntungkan. 

√ √ √ √ 

Menghargai tinggi orang yang inovatif 
dan kreatif. √ √ √ √ 

Tidak puas dengan hal yang ada. √ - √ √
Selalu mencoba hal yang baru. √ √ - √

8. 
 

 

Selalu melakukan koreksi diri (self 
assessment). √ √ √ √ 

Menyukai diskusi. √ √ √ √
Menghargai kritik dan saran dari orang 
lain. √ √ √ √ 

Tidak merasa dirinya selalu benar. √ - √ √
9. 
 

 

 

Dapat berkomunikasi secara lisan 
dengan orang lain. √ √ √ √ 

Dapat berkomunikasi secara tertulis 
dengan orang lain. - √ √ √ 

Dapat memahami bahasa tubuh orang 
lain. - √ √ √ 

Dapat mengatakan sesuatu dengan 
bahasa tubuh. - - - - 

10. 
  

  

  

Dapat dipimpin orang lain. √ √ √ √
Dapat memimpin orang lain. √ √ √ √
Dapat menerima pekerjaan yang baik 
meskipun berasal dari orang yang 
tidak segolongan dengan dirinya. 

√ √ √ √ 

Dapat menerima pekerjaan yang buruk 
meskipun berasal dari orang yang 
segolongan dengan dirinya. 

- - - - 

Skor Total 31 33 31 35 
Tegal,  Mei 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Pengamat 

 

 Susriani, S.Pd     Saptanti Irma Suryani 

NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409267 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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Lampiran 16 

Lembar Pengamatan 

Pelaksanaan Model Problem Based Learning (PBL) 

 

Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
No. Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor Cek 

(√) 
Skor 

1. Guru 
mengorganisasikan 
siswa kepada 
masalah 
 
 

Memberikan permasalahan yang hendak 
dipecahkan siswa 

  

Memberikan penjelasan mengenai fakta-
fakta yang berkaitan dengan masalah 
yang hendak dipecahkan siswa 

 

Membimbing siswa memahami masalah 
yang hendak dipecahkan. 

 

Menjawab pertanyaan siswa jika ada hal 
yang kurang jelas tentang masalah 

 

2.  Guru 
mengorganisasikan 
siswa untuk belajar 
 
 

Memimpin pembagian kelompok   
Membimbing siswa memahami 
permasalahan berdasarkan pengetahuan 
awal yang dimilikinya 

 

Membimbing jalannya diskusi mencari 
alternatif pemecahan masalah 
berdasarkan pengetahuan awal/ 
pengalaman yang dimiliki masing-masing 
anggota kelompok 

 

Memberikan penjelasan tentang langkah-
langkah menyelesaikan masalah secara 
berkelompok/ diskusi 

 

3.  Guru membimbing 
penyelidikan 
mandiri dan 
kelompok 
 
 

Membimbing siswa mengumpulkan fakta 
berdasarkan pengalaman-pengalaman 
yang pernah dialami masing-masing 
anggota kelompok. 

  

Memfasilitasi siswa melakukan 
penyelidikan mencari informasi jawaban 
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dari buku peket IPA SD kelas IV  
Membimbing siswa dalam melakukan 
percobaan 

 

Membimbing siswa menyusun hipotesis  
4.  Guru memberikan 

tanggapan dan 
masukan dari 
presentasi hasil 
diskusi siswa 
 
 

Mengatur jalannya presentasi diskusi   
Memperhatikan presentasi hasil diskusi 
siswa 

 

Memfasilitasi siswa untuk saling 
memberikan tanggapan terhadap 
presentasi kelompok 

 

Membimbing siswa mencatat tanggapan 
dan masukan yang diberikan untuk 
kemudian didiskusikan dengan 
kelompoknya 

 

5.  Guru membimbing 
siswa dalam 
menganalisis dan 
mengevaluasi 
pemecahan masalah. 
 
 

Membimbing siswa dalam menganalisis  
solusi pemecahan masalah hasil diskusi 
kelompok 

  

Membimbing siswa mengelompokkan 
jawaban, tanggapan dan masukan mana 
yang sudah dan kurang tepat dari  hasil 
diskusi  

 

Membimbing siswa menggabungkan 
antara hipotesis dengan hasil presentasi 
untuk dijadikan kesimpulan jawaban 

 

Bersama siswa menyimpulkan jawaban 
berdasarkan hasil diskusi, percobaan, 
masukan dan tanggapan dari kelompok 
lain 

 

SKOR TOTAL  
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Lampiran 17 

Hasil Pengamatan 

Kesesuaian Pelaksanaan Model Problem Based Learning (PBL) 

 

No. Deskriptor Siklus I Siklus II 
1 2 1 2 

1. Memberikan permasalahan yang hendak 
dipecahkan siswa √ √ √ √ 

Memberikan penjelasan mengenai fakta-
fakta yang berkaitan dengan masalah 
yang hendak dipecahkan siswa 

√ √ √ √ 

Membimbing siswa memahami masalah 
yang hendak dipecahkan. √ √ √ √ 

Menjawab pertanyaan siswa jika ada hal 
yang kurang jelas tentang masalah - √ √ √ 

2.  Memimpin pembagian kelompok √ √ √ √ 
Membimbing siswa memahami 
permasalahan berdasarkan pengetahuan 
awal yang dimilikinya 

√ - √ √ 

Membimbing jalannya diskusi mencari 
alternatif pemecahan masalah 
berdasarkan pengetahuan awal/ 
pengalaman yang dimiliki masing-masing 
anggota kelompok 

√ √ √ √ 

Memberikan penjelasan tentang langkah-
langkah menyelesaikan masalah secara 
berkelompok/ diskusi 

√ √ √ √ 

3.  Membimbing siswa mengumpulkan fakta 
berdasarkan pengalaman-pengalaman 
yang pernah dialami masing-masing 
anggota kelompok. 

- - √ √ 

Memfasilitasi siswa melakukan 
penyelidikan mencari informasi jawaban 
dari buku peket IPA SD kelas IV  

√ √ √ √ 

Membimbing siswa dalam melakukan 
percobaan √ √ √ √ 

Membimbing siswa menyusun hipotesis √ √ √ √ 
4.  Mengatur jalannya presentasi diskusi √ √ √ √ 

Memperhatikan presentasi hasil diskusi 
siswa √ √ √ √ 

Memfasilitasi siswa untuk saling 
memberikan tanggapan terhadap 
presentasi kelompok 

- √ √ √ 



222 
 

 

Membimbing siswa mencatat tanggapan 
dan masukan yang diberikan untuk 
kemudian didiskusikan dengan 
kelompoknya 

- - √ √ 

5.  Membimbing siswa dalam menganalisis  
solusi pemecahan masalah hasil diskusi 
kelompok 

√ √ √ √ 

Membimbing siswa mengelompokkan 
jawaban, tanggapan dan masukan mana 
yang sudah dan kurang tepat dari  hasil 
diskusi  

- - - - 

Membimbing siswa menggabungkan 
antara hipotesis dengan hasil presentasi 
untuk dijadikan kesimpulan jawaban 

√ √ - √ 

Bersama siswa menyimpulkan jawaban 
berdasarkan hasil diskusi, percobaan, 
masukan dan tanggapan dari kelompok 
lain 

√ √ √ √ 

Skor total 15 16 18 19 
 

Tegal,  Mei 2013 

 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Pengamat 

 

 

 Susriani, S.Pd     Saptanti Irma Suryani 

NIP 19670410 199203 2 017   NIM 1401409267 

 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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Lampiran 18 

Lembar Pengamatan 

Aktivitas Belajar Siswa 

 

Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
No. Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor Cek 

(√) 
Skor 

1. Kegiatan 
Pendahuluan 1 
 

Siswa datang tepat waktu   
Siswa masuk kelas dengan tertib  
Siswa duduk dengan rapi pada tempat 
duduknya masing-masing 

 

Siswa berdo’a dengan khusyu dan 
memberi salam 

 

2.  Kegiatan 
Pendahuluan 2 
 

Siswa menyiapkan alat pelajaran   
Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai 

 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang materi lalu yang dikaitkan 
dengan materi saat ini kemudian 
menjawab pertanyaan guru 

 

Siswa bertanya tentang hal yang belum 
jelas sebelum masuk ke kegiatan inti 

 

3.  Kegiatan Inti 
 
Eksplorasi 
 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang materi yang akan dipelajari 

  

Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang permasalahan yang ada dalam 
kehidupan sehari-hari berkaitan 
dengan erosi, abrasi, banjir dan longsor 

 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang fakta-fakta berkaitan dengan 
erosi, abrasi, banjir dan longsor 

 

Siswa bertanya kepada guru tentang 
hal yang belum jelas tentang 
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permasalahan yang hendak dicarikan 
solusi 

4.  Elaborasi 1 
 

Siswa duduk berkelompok bersiap-siap 
menerima tugas 

  

Siswa memahami tugas/ permasalahan 
berdasarkan pengetahuan awal yang 
dimiliki siswa 

 

Siswa berdiskusi mencari alternatif 
pemecahan masalah berdasarkan 
pengetahuan awal siswa 

 

Siswa memperhatikan petunjuk 
menyelesaikan masalah 

 

5.  Elaborasi 2 
 
 
 

Siswa melakukan penyelidikan dengan 
mencari informasi jawaban dari buku 
paket IPA SD Kelas IV 

  

Siswa saling memberi dan menerima 
pendapat antaranggota kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 

 

Siswa menyusun hipotesis  
Siswa melakukan percobaan untuk 
lebih menguatkan jawaban dari 
permasalahan 

 

6.  Elaborasi 3 

 

Siswa membacakan hasil diskusi di 
depan kelas dengan lancar dan jelas 

  

Siswa menerima masukan dari 
kelompok lain 

 

Siswa memberikan tanggapan dari 
masukan kelompok lain 

 

Siswa bekerjasama saling membantu 
mempresentasikan dan memberikan 
tanggapan 

 

7.  Elaborasi 4 

 

Siswa mencatat jawaban dari 
kelompok lain 

  

Siswa mengelompokkan jawaban dari 
kelompok lain ke dalam solusi 
pemecahan masalah yang tepat dan 
kurang tepat 

 

Siswa menganalisis apakah jawaban 
sementara hasil diskusi kelompok 
sudah menjawab jawaban dari 
permasalahan 

 

Siswa melengkapi jawaban 
berdasarkan tanggapan dan masukan 
kelompok lain 

 

8.  Konfirmasi 1 Siswa memperhatikan demonstrasi dan   
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penjelasan guru tentang jawaban dari 
permasalahan 
Siswa mendengarkan pelurusan 
kesalahpahaman yang disampaikan 
guru 

 

Siswa menghargai konfirmasi yang 
telah disepakati antara siswa dan guru 

 

Siswa termotivasi untuk memperbaiki 
kesalahannya atau meningkatkan 
kemampuannya 

 

9.  Konfirmasi 2 
 
 

Siswa mendapatkan penghargaan/ 
hadiah 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa tidak mengejek/ menyepelekan 
teman yang tidak mendapat 
penghargaan/ hadiah 

 

Siswa memberikan ucapan selamat 
kepada teman yang mendapat 
penghargaan/ hadiah. 

 

Siswa termotivasi untuk meningkatkan 
prestasi belajarnya 

 

10.  Kegiatan Penutup 

 

Siswa menanyakan materi yang belum 
dipahami kepada guru 

  

Siswa menyimpulkan materi pelajaran 
bersama guru 

 

Siswa mengerjakan evaluasi 
pembelajaran dengan tenang dan tertib 

 

Siswa merapikan tempat duduk, alat 
tulis dan berdo’a menutup pelajaran 

 

SKOR TOTAL  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
 
Petunjuk 
Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
hasil pengamatan. 
 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Bagus Eka F                                          

2 Rizqi Dian Mart                                          

3 
Adam Dzaki 

Ardiansyah 
                                         

4 
Augussta Issacc Jacko 

Ibrahim 
                                         

5 Aisya Dwi Fadhila                                          

6 
Alma Putri 

Noorkhalisha 
                                         

7 Andika Aulia Prayogi                                          

8 Annisa Alya Maharani                                          

9 Arsy Maretta Ella S                                          

10 Aya Sofia Tristanti                                          

11 Daffa Raihan Dimyati                                          
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

12 
Danica Jacinda 

Randika 
                                         

13 Dea Fahir A Amelia                                          

14 
Erlangga Putra 

Ramadhan 
                                         

15 Fajar Saputra                                          

16 Fitri Aisyah Helsandi                                          

17 Hanan Amani                                          

18 Ismi Lailatul Ghina                                          

19 Kamil Kustiarso                                          

20 
Moh. Rafli 

Ariyansyah 
                                         

21 Najwa Adzkiya                                          

22 Nindita Laksmi Utami                                          

23 Primanda Devan P                                          

24 
Putri Maulina 

Cahyaningsih 
                                         

25 Radhitya Ivan                                          
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

Handrito 

26 Rafidatus Salsabila Q                                          

27 Ramadhani Seno Aji P                                          

28 Ridho Aditya Syafaat                                          

29 
Rifqi Oktaru Mulia 

Hakim 
                                         

30 Sabilah Rahmawati                                          

31 
Shahnaz Qurrota 

A’yun 
                                         

32 Tri Rangga Prasetyo                                          

33 Wulan Dwi Pusparini                                          

34 
Zulfa Shafira 

Harishma S 
                                         

35 Zulfi Nursya’bani                                          

36 Devan Aditya Pratama                                          

37 Rizqika Rizal                                          

38 Ikhsan Wahyu N                                          
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Siklus I Pertemuan 1 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d a b c D a b c d a b c D a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Bagus Eka F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Rizqi Dian Mart √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 27 

3 
Adam Dzaki 

Ardiansyah 
√ √ √ √ √ - √ - √ - √ - √ √ √ √ √ √ - √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 26 

4 
Augussta Issacc Jacko 

Ibrahim 
√ √ √ √ √ - √ - - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 26 

5 Aisya Dwi Fadhila √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 30 

6 
Alma Putri 

Noorkhalisha 
√ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 29 

7 Andika Aulia Prayogi √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 27 

8 Annisa Alya Maharani √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 29 

9 Arsy Maretta Ella S √ √ √ √ √ - √ - √ - - - √ √ √ √ √ √ - √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 26 

10 Aya Sofia Tristanti √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 32 

11 Daffa Raihan Dimyati √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

12 
Danica Jacinda 

Randika 
√ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 32 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d a b c D a b c d a b c D a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

13 Dea Fahir A Amelia √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 29 

14 
Erlangga Putra 

Ramadhan 
√ √ √ √ √ - √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ - - - - - - - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 26 

15 Fajar Saputra √ √ √ √ √ - √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ - √ - - - - - - - - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 24 

16 Fitri Aisyah Helsandi √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 31 

17 Hanan Amani √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 31 

18 Ismi Lailatul Ghina √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 31 

19 Kamil Kustiarso √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 28 

20 M. Rafli Ariyansyah √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 

21 Najwa Adzkiya √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 29 

22 Nindita Laksmi Utami √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 29 

23 Primanda Devan P √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 29 

24 
Putri Maulina 

Cahyaningsih 
√ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 30 

25 
Radhitya Ivan 

Handrito 
√ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 

26 Rafidatus Salsabila Q √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 30 

27 Ramadhani Seno Aji P √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - √ √ √ √ √ √ - √ - - - - - - - - √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ 24 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d a b c D a b c d a b c D a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

28 Ridho Aditya Syafaat √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ 26 

29 
Rifqi Oktaru Mulia 

Hakim 
√ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 31 

30 Sabilah Rahmawati √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 31 

31 
Shahnaz Qurrota 

A’yun 
√ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 29 

32 Tri Rangga Prasetyo √ √ √ √ √ - - - - √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 27 

33 Wulan Dwi Pusparini √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 30 

34 
Zulfa Shafira 

Harishma S 
√ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 29 

35 Zulfi Nursya’bani √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 28 

36 Devan Aditya Pratama √ √ √ √ √ - √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ - - - - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 29 

37 Rizqika Rizal √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - √ √ √ - - √ - √ √ √ √ √ 27 

38 Ikhsan Wahyu N √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - - - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 29 
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Siklus I peretemuan 2 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Bagus Eka F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Rizqi Dian Mart √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ - √ - - - - √ - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 26 

3 
Adam Dzaki 

Ardiansyah 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 30 

4 
Augussta Issacc Jacko 

Ibrahim 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 30 

5 Aisya Dwi Fadhila √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 33 

6 
Alma Putri 

Noorkhalisha 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

7 Andika Aulia Prayogi √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ - √ √ - √ - √ - - √ - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 27 

8 Annisa Alya Maharani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 33 

9 Arsy Maretta Ella S √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

10 Aya Sofia Tristanti √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 33 

11 Daffa Raihan Dimyati √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 

12 
Danica Jacinda 

Randika 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

13 Dea Fahir A Amelia √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 32 

14 
Erlangga Putra 

Ramadhan 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ - √ - - - - √ - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 27 

15 Fajar Saputra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 33 

16 Fitri Aisyah Helsandi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 33 

17 Hanan Amani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 34 

18 Ismi Lailatul Ghina √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 33 

19 Kamil Kustiarso √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 31 

20 M. Rafli Ariyansyah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

21 Najwa Adzkiya √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 32 

22 Nindita Laksmi Utami √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

23 Primanda Devan P √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 31 

24 
Putri Maulina 

Cahyaningsih 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 32 

25 
Radhitya Ivan 

Handrito 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

26 Rafidatus Salsabila Q √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 33 

27 Ramadhani Seno Aji P √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ - √ - √ - - √ - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 27 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

28 Ridho Aditya Syafaat √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 30 

29 
Rifqi Oktaru Mulia 

Hakim 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 31 

30 Sabilah Rahmawati √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

31 
Shahnaz Qurrota 

A’yun 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

32 Tri Rangga Prasetyo √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ - √ - √ - - - - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 27 

33 Wulan Dwi Pusparini √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

34 
Zulfa Shafira 

Harishma S 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

35 Zulfi Nursya’bani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ 31 

36 Devan Aditya Pratama - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 32 

37 Rizqika Rizal √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 32 

38 Ikhsan Wahyu N √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 32 
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Siklus II Pertemuan 1 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Bagus Eka F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Rizqi Dian Mart √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

3 
Adam Dzaki 

Ardiansyah 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

4 
Augussta Issacc Jacko 

Ibrahim 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 31 

5 Aisya Dwi Fadhila √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 31 

6 
Alma Putri 

Noorkhalisha 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

7 Andika Aulia Prayogi √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 30 

8 Annisa Alya Maharani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

9 Arsy Maretta Ella S - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ 29 

10 Aya Sofia Tristanti √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

11 Daffa Raihan Dimyati √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 

12 
Danica Jacinda 

Randika 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 35 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

13 Dea Fahir A Amelia √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ 34 

14 
Erlangga Putra 

Ramadhan 
- √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ 27 

15 Fajar Saputra √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

16 Fitri Aisyah Helsandi √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

17 Hanan Amani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

18 Ismi Lailatul Ghina √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

19 Kamil Kustiarso √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 31 

20 M. Rafli Ariyansyah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 35 

21 Najwa Adzkiya √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 31 

22 Nindita Laksmi Utami √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

23 Primanda Devan P √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

24 
Putri Maulina 

Cahyaningsih 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

25 
Radhitya Ivan 

Handrito 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 36 

26 Rafidatus Salsabila Q √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

27 Ramadhani Seno Aji P - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ 27 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

28 Ridho Aditya Syafaat √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

29 
Rifqi Oktaru Mulia 

Hakim 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

30 Sabilah Rahmawati √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

31 
Shahnaz Qurrota 

A’yun 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

32 Tri Rangga Prasetyo - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ - - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ 27 

33 Wulan Dwi Pusparini √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33 

34 
Zulfa Shafira 

Harishma S 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 

35 Zulfi Nursya’bani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 

36 Devan Aditya Pratama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 35 

37 Rizqika Rizal √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 

38 Ikhsan Wahyu N √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34 
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Siklus II pertemuan 2 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Bagus Eka F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Rizqi Dian Mart √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 34 

3 
Adam Dzaki 

Ardiansyah 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

4 
Augussta Issacc Jacko 

Ibrahim 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

5 Aisya Dwi Fadhila √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

6 
Alma Putri 

Noorkhalisha 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

7 Andika Aulia Prayogi √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 31 

8 Annisa Alya Maharani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

9 Arsy Maretta Ella S √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 31 

10 Aya Sofia Tristanti √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

11 Daffa Raihan Dimyati √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 37 

12 
Danica Jacinda 

Randika 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

13 Dea Fahir A Amelia √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 34 

14 
Erlangga Putra 

Ramadhan 
- √ √ - √ - √ - √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 27 

15 Fajar Saputra √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

16 Fitri Aisyah Helsandi √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

17 Hanan Amani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

18 Ismi Lailatul Ghina √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 34 

19 Kamil Kustiarso √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

20 M. Rafli Ariyansyah √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 38 

21 Najwa Adzkiya √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 32 

22 Nindita Laksmi Utami √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 35 

23 Primanda Devan P √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 35 

24 
Putri Maulina 

Cahyaningsih 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 35 

25 
Radhitya Ivan 

Handrito 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 38 

26 Rafidatus Salsabila Q √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 35 

27 Ramadhani Seno Aji P √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 31 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d A b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

28 Ridho Aditya Syafaat √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

29 
Rifqi Oktaru Mulia 

Hakim 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 34 

30 Sabilah Rahmawati √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 34 

31 
Shahnaz Qurrota 

A’yun 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 33 

32 Tri Rangga Prasetyo - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 30 

33 Wulan Dwi Pusparini √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 34 

34 
Zulfa Shafira 

Harishma S 
√ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

35 Zulfi Nursya’bani √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

36 Devan Aditya Pratama √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 37 

37 Rizqika Rizal √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

38 Ikhsan Wahyu N √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 
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Tegal,  Mei 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV           Pengamat 

 

 

 Susriani, S.Pd           Saptanti Irma Suryani 

NIP 19670410 199203 2 017         NIM 1401409267 

Mengesahkan, 

Kepala SDN Randugunting 3 Kota Tegal 

 

 

Maesari, S.Pd 

NIP 19630514 198304 2 010 
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Lampiran 20 

FOTO-FOTO PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBELAJARAN 

 

 
Guru menjelaskan materi pelajaran 

 
Guru memberikan permasalahan 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membimbing pengalaman individu/ kelompok 
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Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 

 

 

 

 

 

Memberikan penghargaan kepada siswa aktif 



244 
 

 

.Lampiran 21 
 

 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

Gedung A2 LT 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 
Telepon: 024-8508019 

Laman: http://fip.unnes.ac.id 
 

 
No.  : 132/UN37.1.1.9/LK/2013 
Lamp  : ....... 
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