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ABSTRAK 

 

Nugroho, Wisnu Adi. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbasis 

Lingkungan Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02. SKRIPSI, Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dra. Yuyarti, M.Pd., Pembimbing II: Desi 

Wulandari, S. Pd., M. Pd.  

 

Latar belakang permasalahan pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN 

Bringin 02. Guru belum mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata siswa. Hal 

tersebut berdampak pada aktivitas siswa yakni kurangnya minat siswa dalam 

pembelajaran IPA, keaktifan siswa kurang dan cenderung pasif. Hasil belajar IPA 

rendah. Hal ini ditunjukkan dari 41 siswa, 25 siswa (60,97%) mendapat nilai di 

bawah KKM yaitu <60 dan 16 siswa (39,03%) di atas KKM. Untuk memperbaiki 

hal tersebut peneliti menerapkan pendekatan CTL pada pembelajaran IPA. 

Rumusan masalah penelitian ini bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Bringin 02?. Tujuan penelitian ini 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Bringin 

02.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Bringin 02. Teknik pegumpulan 

data menggunakan tes dan nontes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian siklus I, keterampilan guru mendapatkan rata-rata skor 29 

dengan kriteria baik. Siklus II meningkat rata-rata skor menjadi 37,5 dengan 

kriteria sangat baik. Aktivitas siswa siklus I mendapatkan rata-rata skor 26,16 

dengan kriteria baik. Siklus II meningkat rata-rata skor menjadi 31,95 dengan 

kriteria baik. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I 

ketuntasan siswa adalah 69,15. Siklus II ketuntasan siswa meningkat menjadi 

81,22. 

Kesimpulan, melalui pendekatan CTL dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V SDN Bringin 02 pada 

pembelajaran IPA. Penerapan model pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai 

solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mata pelajaran yang 

lainnya karena CTL membantu siswa mengaitkan pengetahuan dengan dunia 

nyata. 

 

 

 

Kata kunci: Kualitas pembelajaran, CTL, Berbasis Lingkungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertera dalam BAB I pasal 1 menyebutkan : 

“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar, 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu Pendidikan nasional adalah pendidikan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah Standar Kompetensi (SK) serta 

Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum secara 

nasional harus dicapai oleh peserta didik menjadi acuan pengembangan kurikulum 

di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK KD didasarkan pemberdayaan peserta 

didik membangun kemampuan, bekerja ilmiah, pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan dan diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta 

didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar 

(Standar isi, 2006). 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, bertujuan agar anak didik 

memahami alam sekitar, meliputi benda alam, buatan manusia serta konsep-

konsep yang terkandung didalamnya, memiliki keterampilan mendapatkan ilmu, 

khususnya IPA, berupa “keterampilan proses” atau metode ilmiah sederhana, 

memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitarnya, memecahkan masalah 

dihadapinya, serta menyadari kebesaran penciptanya (Standar isi, 2006).  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Kompetensi mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) untuk SD/MI yang berisi bahwa Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 
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menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada siswa untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada 

pembelajaran IPA tersebut didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru dengan berorientasi kepada tujuan kurikuler mata pelajaran 

IPA. 

Menurut Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP 2006) tujuan mata 

pelajaran IPA yaitu: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 

(2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  teknologi dan 

masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. 
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Melihat dari tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang sangat 

baik dalam perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik diri siswa, akan 

tetapi pada kenyataannya banyak permasalahan muncul. Beberapa diantaranya 

dari temuan Depdiknas (2007) menunjukkan masih banyak permasalahan 

pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPA, yang dilakukan guru kurang kreatif, 

belum menerapkan pembelajaran inovatif, lebih banyak menggunakan ceramah 

serta kurang mengoptimalkan media, sehingga menjadikan siswa kurang kreatif. 

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam pembelajaran IPA di kelas V 

SDN Bringin 02. Berdasarkan temuan peneliti saat mengajar di SDN Bringin 02 

tanggal 27 agustus sampai dengan 20 oktober, ditemukan beberapa kendala 

kegiatan belajar mengajar yakni rendahnya minat siswa dalam pembelajarannya 

dikarenakan siswa belajar sebatas menerima pengetahuan, guru kurang 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan dunia nyata, minimnya pembentukan kerja 

kelompok secara optimal sehingga partisipasi aktif, minat, motivasi belajar masih 

kurang, menjadikan rendahnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Selain itu, guru masih sedikit memberikan kesempatan untuk bekerja dan 

menemukan masalah sendiri sehingga menjadikan siswa tidak mendapatkan 

pengetahuannya sendiri secara langsung. Siswa juga masih kurang diberikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk menarik rasa ingin tahu. Guru masih sedikit 

memfasilitasi pengadaan model serta kurangnya pembiasaan melakukan refleksi 

atau pemikiran kembali tentang apa yang sudah dipelajari siswa dalam setiap 

kegiatan pembelajaran.  
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Hal ini didukung adanya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dalam 

nilai harian memiliki nilai rata-rata terendah 45 dan teritinggi 78, dengan rerata 

kelas 57,10, menunjukan 60,97% (25 dari 41) siswa kelas V di SDN Bringin 02 

memiliki pencapaian belajar kurang, berdampak nilai rata-rata ulangan harian 

berada di bawah KKM (60).  

Melihat permasalahan pembelajaran IPA, khususnya di kelas V SDN 

Bringin 02 yang merupakan masalah mendesak untuk segera dipecahkan karena 

IPA merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajarannya dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar.  

Perbaikan kualitas pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang inovatif sehingga meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan 

guru, dan hasil belajar. Oleh karena itu, setelah melakukan diskusi dengan guru 

kolaborator mengenai alternatif pemecahan masalah, peneliti memilih 

menerapkan pendekatan CTL berbasis lingkungan, karena pendekatan CTL 

berbasis lingkungan, mengaitkan pengetahuan siswa dengan dunia nyata. 

Pemanfaatan lingkungan alam (fisik) menjadi media pembelajaran mampu 

menarik minat belajar siswa karena melalui media lingkungan alam membantu 

siswa belajar lebih bermakna dan menyenangkan. Hal ini dikarenakan sesuai 

tahapan usia perkembangan anak yakni operasional konkrit tentunya masih 

memerlukan penguatan melalui media yang konkret.  
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Menurut beberapa penelitian, penerapan Pendekatan CTL dapat 

meningkatkan pembelajaran, seperti penelitian yang dilakukan Noviana Ekawati 

(2012), yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siswa kelas V SD N 

Ngaliyan 01 Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA. Keterampilan guru siklus I memperoleh skor 22 (kategori 

cukup), siklus II memperoleh skor 29 (kategori baik), siklus III memperoleh skor 

34 (kategori sangat baik). Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa siklus I mendapat 

20,64 (kategori cukup), siklus II mendapat 27,83 (kategori baik), dan ssiklus III 

mendapatkan 31,73 (kategori sangat baik). Ketuntasan klasikal siswa siklus I 

sebesar 58,33%, siklus II sebesar 72,22%, dan siklus III sebesar 88,88%. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbasis Lingkungan Pada Siswa Kelas 

V SDN Bringin 02”. 
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1.2. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah umum sebagai 

berikut : ”Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA Melalui 

Pendekatan CTL Berbasis Lingkungan Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02?”. 

Adapun rumusan permasalahan secara khusus sebagai berikut: 

a. Apakah pendekatan CTL berbasis lingkungan dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembalajaran IPA pada siswa kelas V SDN 

Bringin 02?. 

b. Apakah pendekatan CTL berbasis lingkungan dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembalajaran IPA pada siswa kelas V SDN Bringin 

02?. 

c. Apakah pendekatan CTL berbasis lingkungan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembalajaran IPA pada siswa kelas V SDN Bringin 

02?. 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Sesuai rumusan masalah, peneliti memilih alternatif pemecahan masalah 

dengan menggunakan pendekatan CTL. Adapun skenario pembelajaran 

pendekatan CTL menurut Rusman (2011:187) : 

1. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih 

bermakna apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstruksi pengetahuan serta keterampilan baru dimilikinya. 
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2. Melaksanakan kegiatan memperoleh pengetahuan dengan sendirinya oleh 

siswa dengan merumuskan masalah, pengamatan, menganalisis, dan 

menyajikan hasil penemuanya. 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan memunculkan pertanyaan-

pertanyaan. 

4. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok 

berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 

5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui media, 

model atau ilustrasi. 

6. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

7. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang 

sebenarnya pada diri siswa bisa melalui unjuk kerja maupun test tertulis. 

Peneliti menerapkan pendekatan CTL berbasis lingkungan adapun sintaks 

sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam (fisik) untuk 

mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat membangun pengetahuan 

sendiri (konstruktivisme).  

2. Membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam (fisik) 

(inkuiry). 

3. Melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa 

(bertanya). 
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4. Mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing diskusi 

(masyarakat belajar). 

5. Membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi (pemodelan). 

6. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran (refleksi). 

7. Memberi penilaian hasil pembelajaran (penilaian autentik). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan pada 

siswa kelas V SDN Bringin 02. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun secara khusus tujuan penelitian ini : 

1. Mendeskripsikan peningkatkan keterampilan guru dalam pembalajaran 

IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siswa kelas V 

SDN Bringin 02. 

2. Mendeskripsikan peningkatkan aktivitas siswa dalam pembalajaran IPA 

melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siswa kelas V SDN 

Bringin 02. 

3. Mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa dalam pembalajaran 

IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siswa kelas V 

SDN Bringin 02. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pendidikan di sekolah dasar.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, dan 

sekolah. 

1.4.2.1. Guru 

1. Guru mendapatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang 

penerapan Pendekatan CTL berbasis lingkungan guna meningkatkan 

kualitas terutama pembelajaran IPA. 

2. memotivasi guru untuk senantiasa menggunakan model pembelajaran 

inovatif sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. 

1.4.2.2. Siswa 

1. Mengembangkan antusias, keaktifan, motivasi, kreativitas, daya imajinasi 

siswa serta pemahaman mengenai IPA sehingga hasil belajar meningkat. 

2. Melalui pendekatan CTL siswa dapat melakukan aktivitas pembelajaran 

dalam kelompok maupun individu secara baik.  

1.4.2.3. Lembaga 

1. Pendekatan CTL meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya IPA 

pada siswa kelas V SDN Bringin 02 nantinya akan ikut meningkat. 

2. Memberikan inovasi baru demi kemajuan sekolah dan prestasi di bidang 

akademik. 
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 BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Belajar  

2.1.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian 

manusia dikarenakan pengelaman yang dimiliki. Perubahan tersebut tampak 

dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, 

serta kemampuan-kemampuan yang lain. Pendapat tersebut didukung Slavin 

(dalam Rifa’i, 2009:82), belajar merupakan perubahan perilaku dari individu 

karena pengalaman. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan 

fisik, seperti tinggi dan berat badan serta psikis dan sosial. 

Sedangkan Gagne, belajar adalah perubahan kecakapan individu dalam 

kurun waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan (Rifa’i, 2009:83). 

Senada, Hilgard dan Bower (dalam Baharudin 2010:13), Belajar memiliki 

pengertian proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, 

menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan.  

Sesuai pendapat Winataputra (2007:14), belajar diartikan penggunaan 

pengalaman dengan mengetahui serta mendapat pengetahuan berupa kemampuan, 

keterampilan, dan sikap untuk menjadi panduan di masa depan.  
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Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan belajar merupakan perubahan 

relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman atau latihan. Ini merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus 

dan respon, seseorang dianggap belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan 

perubahan perilakunya.  

2.1.1.2. Unsur-Unsur Belajar 

Belajar merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat unsur-unsur 

terkait menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur belajar menurut Gagne 

(dalam Rifa’i, 2009:84) : 

2.1.1.2.1. Peserta didik 

 Peserta didik diartikan seseorang yang melakukan kegiatan belajar. Pada 

proses belajar, rangsangan diterima peserta didik diubah oleh otak menjadi sebuah 

memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat 

diamati seperti gerakan syaraf otot dalam merespon stimulus. 

2.1.1.2.2. Rangsangan (Stimulus) 

 Setiap peristiwa yang merangsang pengindraan peserta didik disebut 

stimulus. Banyak stimulus yang ada di lingkungan peserta didik, seperti suara, 

sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang lain. 

2.1.1.2.3 Memori 

 Memori yang ada pada peserta didik berisi kemampuan berupa pengetahu-

an, keterampilan, dan sikap dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya. 
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2.1.1.2.4. Respon 

 Respon adalah tindakan dari aktualisasi memori. Respon pada peserta 

didik diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku 

atau kinerja (performance). 

 Disimpulkan, kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila 

terdapat interaksi antara stimulus dengan isi memori, menjadikan perilaku 

berubah dari waktu sebelumnya. Apabila terjadi perubahan perilaku menjadi 

indikator bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar. 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar 

adalah kondisi eksternal dan internal peserta didik. Kondisi internal mencakup 

kondisi fisik seperti organ tubuh, sedang kondisi psikis yakni intelektual 

emosional, selain itu kondisi sosial berupa kemapuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Kualitas kondisi internal yang dimiliki mempengaruhi kesiapan, 

proses dan hasil belajar. 

Sama kompleksnya dengan kondisi internal, yakni eksternal. Faktor 

eksternel diantaranya variasi dan tingkat kesulitan materi belajar yang diperoleh, 

tempat belajar, iklim belajar, suasana lingkungan, budaya belajar, hasil dan proses 

belajar. Agar peserta didik berhasil dalam belajar, harus memperhatikan 

kemampuan internal peserta didik dan stimulus yang ada diluar peserta didik. 

Belajar tipe kemampuan baru harus diawali dari kemampuan yang telah 

dipelajarinya dan menyediakan situasi eksternal bervariasi (Rifa’i, 2009:97). 
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Dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi proses belajar 

ada dua, yakni faktor internal dan eksternal. Keduanya berperan penting dalam 

proses belajar dan kualitas hasil belajar siswa. 

2.1.2. Pembelajaran 

2.1.2.1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 

untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Briggs dalam Rifa’i dan Anni (2009:191) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta 

didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Unsur 

utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event 

sehingga terjadi proses belajar. Dengan demikian pendidikan, pengajaran, dan 

pembelajaran, mempunyai hubungan konseptual yang tidak berbeda. 

Sedangkan Winataputra (2007:1.34) Pembelajaran berorientasi pada 

proses belajar isyarat, dimulai dengan adanya tanda atau isyarat mempunyai 

pengaruh pada proses perubahan perilaku. Proses yang baik memungkinkan 

terjadinya relasi antara stimulus dan respon dengan baik. Hubungan stimulus 

respon harus dikuasai peserta didik untuk memungkinkan pencapaian 

keberhasilan pada belajar rangkaian dan asosiasi verbal. Asosiasi verbal 

menggunakan konsep, benda, prinsip, situasi, dan informasi terorganisir secara 

bersistem di ingatanya.  
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Berdasarkan beberapa pengertian, disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah setiap kegiatan penginisiasian, peningkatan kualitas, serta pemfasilitasan 

belajar bagi peserta didik yang merupakan aktivitas paling utama. Ini berarti 

bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada 

bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1. Pengertian kualitas pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara 

definitif efektifitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau sasarannya. Efektifitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi 

juga dapat dilihat dari sisipersepsi atu sikap orangnya. 

Sedangkan secara operasional diartikan intensitas keterkaitan sistemik dan 

sinergis keterampilan guru, aktivitas peserta didik, kurikulum dan bahan ajar, 

media, fasilitas, sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses serta hasil 

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

Daryanto (2010:57) menjelaskan pengembangan kualitas pembelajaran 

dibagi menjadi empat pilar yang perlu diperhatikan : 

1. Learning to know 

Diartikan belajar untuk menguasai pengetahuan. Dalam hal ini posisi 

seorang guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu 

juga sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan siswa  untuk 

mengembangkan penguasaan pengetahuan mauoun ilmu tertentu. 
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2. Learning to do 

Learning to do adalah belajar menguasai keterampilan, maksudnya sekolah 

memfasilitasi siswa mengkatualisasiakan keterampilan, bakat dan minat 

yang dimilikinya. 

3. Learning to live together 

Didefinisikan belajar hidup bermasyarakat. Situasi bermasyarakat baiknya 

dikondisikan dalam lingkungan pendidikan. Baik berupa kehidupan 

bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, perlu 

ditumbuhkembangkan. 

4. Learning to be 

Diartikan sebagai belajar dalam pengembangan diri secara maksimal, 

maksudnya pengembangan bakat minat, perkembangan fisik, kejiwaan, 

juga kondisi lingkungannya. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah 

secara maksimal memungkinkan anak didik mengembangkan diri pada 

tingkat yang lebih tinggi. 

Disimpulkan, kualitas pembelajaran memerlukan adanya pengembangan 

belajar meliputi learning to know, learning to do, learning to live together dan 

learning to be untuk meningkatkan aspek pembelajaraan, baik dari siswa, guru 

dan sekolah. 

Dalam Depdiknas (2004:7) indikator kualitas dapat dilihat dari perilaku 

pembelajaran dosen atau pendidik guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim, 

materi, media, masing-masing indikator tersebut dapat dijabarkan: 
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1) Perilaku pembelajaran guru 

Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: (a) 

membangun sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi; (b) menguasai 

disiplin ilmu; (c) guru perlu memahami keunikan siswa; (d) menguasai 

pengelolaan pembelajaran yang mendidik, dan; (e) Mengembangkan 

kepribadian dan keprofesionalan.  

2) Perilaku dan dampak belajar siswa 

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat kompetensinya sebagai 

berikut: (a) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; (b) mau dan 

mampu mendapatkan, mengintegrasikan pengetahuan serta membangun 

sikapnya; (c) mampu dan mau memperluas serta memperdalam pengetahuan, 

ketrampilan serta memantapkan sikapnya; (d) mau dan mampu menerapkan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya secara bermakna. 

3) Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran mencakup: (a) Suasana kondusif bagi tumbuh 

berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik; (b) perwujudan nilai 

dan semangat ketauladanan; (c) kondusifnya suasana sekolahan. 

4) Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (a) Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran; (b) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu tersedia; (c) materi pembelajaran sistematis dan 

kontekstual; (d) dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa; (e) dapat 
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menarik manfaat yang optimal, dan; (f) materi pembelajaran memenuhi 

kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis dan praktis . 

5) Kualitas media pembelajaran 

Kualitas media pembelajaran tampak dari: (a) dapat menciptakan pengalaman 

belajar bermakna; (b) mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa 

dengan guru; (c) media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar 

siswa; (d) dapat mengubah suasana belajar siswa pasif menjadi aktif dan 

mencari informasi melalui informasi melalui berbagai sumber belajar yang 

ada. 

6) Sistem pembelajaran di sekolah 

Sistem pembelajaran di sekolah menunjukkan kualitas jika: (a) sekolah dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya; (b) memiliki perencanaan yang 

matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional sekolah; (c) 

ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah; (d) 

pengendalian dan penjaminan mutu. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kualitas pembelajaran peneliti 

membatasi 3 indikator kualitas pembelajaraan. Ketiganya adalah keterampilan 

guru, aktivitas siswa, hasil belajar dijadikan variabel dalam penelitian. 

Dikarenakan ketiga indikator tersebut sesuai dengan konsep pembelajaran malalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan yang sesuai dengan dunia nyata mengaitkan 

antara kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar menjadikan aktifnya siswa 

berakibat meningkatnya hasil belajar.  
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2.1.3.2. Keterampilan guru 

Pembelajaran merupakan suatu proses kompleks melibatkan berbagai 

aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran 

yang efektif diperlukan keterampilan. Keterampilan mengajar atau membelajarkan 

merupakan kompetensi pedagogik yang cukup kompleks karena merupakan 

integrasi dari berbagai kompetensi guru secara menyeluruh dalam proses belajar 

mengajar. 

Keterampilan dasar untuk guru dibutuhkan supaya dapat melaksanakan 

perannya dalam pengelolaan pembelajaran dapat berjalan efektif efisien. 

Keterampilan yang dimiliki guru adalah syarat mutlak mengimplementasikan 

berbagai strategi belajar mengajar (Sanjaya, 2012:33). 

Rusman, (2011:80) menjelaskan 9 keterampilan dasar yang harus dimiliki 

seorang pendidik : 

1) Keterampilan membuka pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan guru untuk 

menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada 

yang dipelajari. Membuka pelajaran dilakukan dengan set condition, yakni usaha 

atau kegiatan guru dalam pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa 

agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan atau materi yang akan 

dipelajarinya sehingga memberikan efek positif terhadap kegiatan pembelajaran. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi : (a) menarik perhatian 

siswa; (b) menimbulkan motivasi pada diri siswa; (c) memberi acuan melalui 
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berbagai usaha; (d) membuat kaitan atau hubungan antara materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman siswa sendiri. 

2) Keterampilan bertanya 

Bertanya adalah ucapan secara verbal meminta repon dari seseorang yang 

ditujukan. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan guru 

untuk mendapatkan jawaban dari siswa atas pertanyaan yang diberikan. Dengan 

bertanya akan membantu siswa dalam belajar dengan temannya, membantu siswa 

lebih sempurna dalam menerima informasi, dan dapat mengembangkan 

keterampilan kognitif tingkat tinggi. Tujuan dari keterampilan bertanya: (a) 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran; (b) membangkitkan 

minat dan rasa ingin tahu murid terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan, 

(c) mengembangkan pola berfikir dan cara belajar aktif dari siswa; (d) membantu 

proses berfikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu murid agar 

dapat menentukan jawaban yang baik, dan; (e) memusatkan perhatian siswa 

terhadap masalah yang sedang dibahas. 

3) Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan adalah respon positif dilakukan guru atas perilaku positif yang 

dicapai siswa dalam proses belajar, dengan tujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan perilaku tersebut. Beberapa komponen keterampilan memberi 

penguatan yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat memberikan penguatan secara 

bijaksana dan sistematis: (a) Penguatan verbal; (b) penguatan gestural atau mimik 

muka dan gerakan badan; (c) penguatan dengan cara mendekati siswa; (d) 
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penguatan dengan sentuhan; (e) penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, 

dan; (6) penguatan berupa tanda atau benda. 

4) Keterampilan mengadakan variasi 

Keterampilan menggunakan variasi merupakan salah satu keterampilan 

mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Keterampilan menggunakan variasi 

diartikan sebagi kegiatan guru dalam rangka mengubah situasi dengan mengubah 

gaya mengajar, menggunakan media pembelajaran atau mengubah pola interaksi 

dengan maksud menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, 

sehingga siswa siswa senantiasa tekun, antusias, serta berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Komponen dalam keterampilan menggunakan variasi: (a) 

variasi gaya mengajar, meliputi variasi suara, pemusatan perhatian, pemberian 

waktu, kontak pandang, gerakan badan dan mimik serta perubahan posisi; (b) 

variasi penggunaan media dan bahan pelajaran, meliputi variasi media dengar 

(oral), variasi media lihat (visual), variasi media taktil atau media yang dapat 

dipegang dan dapat dimanipulasi; (c) variasi pola interaksi antara guru dengan 

siswa. 

5) Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti memberikan informasi secara lisan yang diorganisasi 

secra sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, antara 

generalisasi dengan konsep, antara fakta dengan konsep, ataupun sebaliknya. 

Keberhasilan guru dalam menjelaskan ditentukn oleh tingkat pemahaman yang 

ditentukan oleh siswa yang diajarnya. Komponen dalam keterampilan 

menjelaskan: (a) kejelasan dalam menjelaskan; (b) penggunaan contoh dan 
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ilustrasi; (c) memberi penekanan pada materi yang penting; (d) pengorganisasian 

pada materi yang disampaikan; (e) memberikan balikan pada siswa terhadap 

materi yang telah dijelaskan. 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif dengan 

tujuan membagi informasi, membuat keputusan dan memecahkan masalah. 

Diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat dalam memberikan pengalaman 

pendidikan bagi siswa yang terlibat aktif didalamnya. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil memiliki karakteristik yang harus dicapai: (a) 

memusatkan perhatian pada tujuan dan topik diskusi; (b) memperjelas masalah 

untuk menghindarkan kesalahpahaman; (c) menganalisis pandangan siswa; (d) 

meningkatkan urunan siswa; (e) memberikan kesempatn untuk berpartisipasi; (f) 

menutup diskusi. 

7) Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan masalah 

yang kompleks, guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan 

kondisi kelas untuk mencapai tujuan pengajaran secara efisisen dan 

memungkinkan siswa dapat belajar secara maksimal. Pengelolaan kelas yang 

efektif merupakan prasyarat mutlak dalam terjadinya kegiatan pembelajaran yang 

efektif. Tujuan dari keterampilan mengelola kelas: (a) mendorong siswa dalam 
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mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, dan 

kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri; (b) membantu siswa dalam mengetahui 

tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa terguran 

guru merupakan suatu peringatan dan bukan pengarahan, dan; (c) membangkitkan 

rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang 

ada. 

8) Keterampilan pembelajaran perseorangan 

Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses di mana setiap siswa 

dibantu dalam mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan 

kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Keterampilan ini akan 

meningkatkan pemahaman guru dan siswa yang terlibat, dan pemahaman dalam 

mengorganisasi suatu kegiatan pembelajaran. Pengajaran perorangan dapat 

dilaksanakan bila setiap siswa memegang peranan penting dalam pemilihan 

tujuan, materi, prosedur, dan waktu yang diperlukan. Komponen-komponen yang 

perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran perseorangan ini adalah: (a) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (b) keterampilan 

mengorganisasi; (c) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; (d) 

keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

9) Keterampilan menutup pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran. Ketika menutup pelajaran, kegiatan yang dilakukan guru 

adalah mengakhiri kegiatan pembelajaran. Usaha menutup pelajaran dimaksudkan 

untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 
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siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Komponen dalam keterampilan menutup 

pelajaran: (a) review atau meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan 

merangkum inti pelajaran; (b) membuat kesimpulan; (c) melakukan evaluasi 

pembelajaran. 

Dari uraian di atas tentang keterampilan guru, disimpulkan dalam 

pembelajaran terdapat kunci mencapai kesuksesan sesuai tujuannya yakni guru. 

Guru harus mempunyai keterampilan mengajar, dikarenakan tanpa adanya hal ini 

menjadikan pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik serta mencapai 

tujuannya.  

2.1.3.3. Aktivitas siswa 

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Pengajaran modern 

menitikberatkan pada asas aktivitas siswanya, belajar sambil bekerja. Dengan 

bekerja siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah 

laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan bermakna untuk hidup di 

masyarakat. 

Menurut Sardiman (2011:100) aktivitas belajar adalah aktivitas bersifat 

fisik/mental. Kegiatan belajar kedua aktivitas itu berkaitan. Banyak jenis aktivitas 

dapat dilakukan siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup mendengarkan, 

mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Aktivitas 

siswa dapat digolongkan: 
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1) Visual activities, kegiatan membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, music, piano. 

4) Writing activities, menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

5) Drawing activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, berternak.  

7) Mental activities, menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup.  

Dari kedelapan aktivitas siswa, peneliti hanya mengambil tujuh indikator. 

Peneliti tidak mengambil drawing activities, karena dalam pembelajaran IPA 

melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan tidak ada aktivitas menggambar 

didalamnya. 

2.1.3.4. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hasil atau kecakapan yang telah dicapai siswa 

dalam kurun waktu tertentu setelah melakukan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tergantung apa yang dipelajari oleh siswa. Menurut Bloom 

(dalam Rifa’i, 2009:85) terdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar : 
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2.1.3.4.1. Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemamapuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup enam kategori, yaitu:  

1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi peserta didik) yang telah tercapai sebelumnya. Pengetahuan atau 

ingatan adalah merupakan proses berfikir yang paling rendah. Tingkah laku 

operasional khusus, yang berisikan tipe hasil belajar ini: menyebutkan, 

menjelaskan kembali,menunjukkan, menuliskan, memilih, mengidentifikasi, 

mendefinisikan. 

2) Pemahaman (comprehention) 

Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari 

suatu konsep. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu 

dan dapat melihatnya dari berbagai segi.  Peserta didik dikatakan memahami 

sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman 

merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan 

atau hafalan. Tingkah laku operasional khusus, yang berisikan tipe hasil belajar 

ini: membedakan, menjelaskan, meramalkan, menafsirkan, memperkirakan, 

memberi contoh, mengubah, membuat rangkuman, menuliskan kembali, 

melukiskan dengan kata-kata sendiri. 

 

 



27 

 

 

 

 

 

3) Penerapan (aplikasi) 

Aplikasi mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didikan 

yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. Dengan kata lain, diartikan 

kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata 

cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dalam 

situasi yang baru dan kongkret. Penerapan merupakan proses berfikir setingkat 

lebih tinggi daripada pemahaman. Tingkah laku operasional khusus, yang 

berisikan tipe hasil belajar ini: menghitung, memecahkan, mendemonstrasikan, 

mengungkapkan, menjalankan, menggunakan, menghubungkan, mengerjakan, 

mengubah, menunjukkan proses, memodifikasi, mengurutkan.  

4) Analisis 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam. 

bagian-bagian, sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil 

dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang 

satu dengan lainnya. Jenjang analisis setingkat lebih tinggi daripada jenjang 

aplikasi. Tingkah laku operasional khusus berisikan tipe hasil belajar ini: 

menguraikan, memecahkan, membuat diagram, memisahkan, membuat garis 

besar, merinci, membedakan, menghubungkan, memilih alternatif. 

5) Sintesis 

Kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari proses berfikir 

analisis. Sisntesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau 

unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang yang 
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berstruktur atau bebrbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat 

lebih tinggi daripada jenjang analisis. Tingkah laku operasional khusus, yang 

berisikan tipe hasil belajar ini: mengkategorikan, menggabungkan, menghimpun, 

menyusun, mencipta, merancang, mengkonstruksi, mengorganisasi kembali, 

merevisi, menyimpulkan, menghubungkan, mensistematis. 

6) Penilaian (evaluasi) 

Penilian/evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat 

pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan jika seseorang 

dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu memilih satu pilihan 

yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Tingkah laku 

operasional khusus, yang berisikan tife hasil belajar ini: menilai, membandingkan, 

mempertimbangkan, mempertentangkan, menyarankan, mengeritik, menyimpul-

kan, mendukung, menberikan pendapat (Hamid, 2009). 

http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-penilaian-kognitif-afektif-

dan-psikomotorik/ 

Konsep tersebut mengalami perbaikan seiring perkembangan zaman.  

Setiap kategori dalam refvisi takssonomi bloom terdiri dari subkategori yang 

memiliki kata kunci berupa kata berasosiasi dengan kata tersebut. Kata-kata kunci 

tersebut seperti terurai seperti di bawah ini: 

1) Mengingat: mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, 

menempatkan, mengulangi dan menemukan kembali. 

2) Memahami: menafsirkan, meringkas, mengklarifikasikan, membandingkan, 

menjelaskan, dan membeberkan. 

http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-penilaian-kognitif-afektif-dan-psikomotorik/
http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-penilaian-kognitif-afektif-dan-psikomotorik/
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3) Menerapkankan: melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

mempraktekan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, dan 

mendeteksi. 

4) Menganalisis: menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun 

outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, dan membandingkan. 

5) Mengevaluasi: menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, memprediksi, 

menilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan. 

6) Berkreasi: merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, 

menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, 

dan mengubah (Katminingsih, 2012). 

http://yunikatminingsih.blogspot.com/2012/10/2-mengenal-revisi-

taksonomi-bloom-oleh.html 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan taksonomi bloom 

yang telah direvisi. Ini dikarenakan taksonomi mengalami perkembangan sesuai 

penggunaannya. Hal ini disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan yakni 

CTL berbasis lingkungan yang menitik beratkan pada konsep pembelajaran dunia 

nyata. Sesuai kenyataan taksonomi mengalami revisi dan perkembangan yang 

psatinya disesuaikan dengan keadaan terkini, menjadi alasan peneliti untuk 

memilih taksonomi bloom revisi sebagai acuan. 

2.1.3.4.2. Ranah afektif 

Berhubungan dengan sikap, minat, nilai merupakan hasil belajar yang 

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

http://yunikatminingsih.blogspot.com/2012/10/2-mengenal-revisi-taksonomi-bloom-oleh.html
http://yunikatminingsih.blogspot.com/2012/10/2-mengenal-revisi-taksonomi-bloom-oleh.html


30 

 

 

 

 

 

lembar observasi sikap. Ada beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan 

tipe hasil belajar, yaitu;         

a. Receiving (penerimaan), mengacu pada keinginan peserta didik untuk  

menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, 

musik, dan sebagainya). 

b.  Responding (jawaban) yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap 

stimulus yang datang dari luar. 

c.  Valuing (penilaian) yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala atau stimulus tadi. 

d. Organisasi (pengorganisasian) yakni pengembangan nilai kedalam satu nilai 

organisasi, termasuk menetukan hubungan satu nilai dengan nilai lain dan 

kemantapan, dan prioritas niali yang telah dimilikinya. 

e. Internalisasi nilai (karakteristik nilai) yakni keterpaduan dari semua sistem 

nilai yang telah dimiliki sesorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 

tingkah lakunya. 

2.1.3.4.3. Ranah psikomotor  

Ranah psikomotor menunjukkan kemampuan fisik,  keterampilan motorik 

dan syaraf, manipulasi objek, koordinasi syaraf. Ranah psikomotor ini sukar 

karena sering tumpang tindih dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen 

penilaian dikembangkan biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 

Ada enam tingkat keterampilan yakni:  

1) Gerakan refleks (ketermpilan pada gerakan yang tidak sadar) 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 
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3) Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain. 

4) Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks. 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan no descursive komunukasi seperti 

gerakan ekspresif, interpretatif (Hamid, 2009). 

http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-penilaian-kognitif-afektif-

dan-psikomotorik/ 

Dari sumber yang peneliti peroleh dapat disimpulkan hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku diperoleh peserta didik. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tergantung pada hal yang dipelajari peserta didik. Perubahan 

perilaku harus dicapai setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran berupa hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hasil belajar sebagai salah satu 

indikator kualitas pembelajaran peneliti membatasi hanya pada ranah kognitif. Hal 

ini dikarenakan dalam penilaian yang peneliti lakukan ranah afektif dan 

psikomotorik masuk kedalam indikator aktivitas siswa. 

2.1.4. Pembelajaran IPA di SD 

2.1.4.1 Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-penilaian-kognitif-afektif-dan-psikomotorik/
http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-penilaian-kognitif-afektif-dan-psikomotorik/
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tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam dan diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari 

diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Purnell’s : Concise Dictionari of Science dalam (Iskandar 2001: 

2) tercantum definisi “ Science is the broad of human knowledge, acquired by 

systematic observatiaon and exsperiment, and hypotheses” artinya Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah pengetahuan manusia yang luas yang didapatkan 

dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik, serta dijelaskan dengan 

bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-teori dan hipotesis-

hipotesis. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Alam diarahkan untuk 

inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar dan  merupakan 

pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran 

melalui metode ilmiah, dengan ciri: objektif, metodik, sistimatis, universal, dan 

tentatif. 

http://PengertianIPA_BlogSainsdanTeknologi.htm/sigitsetiadhi.wordpress.com 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan Ilmu Pengetahuan Alam 

adalah ilmu yang mempelajari alam dan gejala-gejalanya yang dilakukan oleh 

manusia dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematis, serta dijelaskan 

http://pengertianipa_blogsainsdanteknologi.htm/sigitsetiadhi.wordpress.com
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dengan aturan-aturan, hukum-hukum, perinsip-perinsip,teori-teori dan hipotesis-

hipotesis. 

2.1.4.2. Hakikat IPA  

Pada hakikatnya, IPA dipandang dari segi produk, proses, perkembangan 

sikap dan perkembangan teknologi. Artinya proses belajarnya memiliki dimensi 

proses, dimensi produk, dimensi pengembangan sikap dan dimensi pengembangan 

teknologi (Sulistyorini, 2007: 9). 

2.1.4.2.1. IPA sebagai Produk 

Akumulasi hasil perintis IPA terdahulu, disusun secara lengkap dan 

sistematis. Kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan 

para ilmuwan selama berabad abad. Berupa: fakta, konsep, prinsip dan teori-teori 

yang telah tersusun secara sistematis. Dalam pembelajaran IPA sebagai produk, 

guru dituntut memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Contoh : Terdapat 

sumber daya alam biotik (sumber daya alam berupa makhluk hidup) misalakan 

:hewan, tumbuhan dan sumber daya alam abiotik (sumber daya alam berupa 

makhluk tak hidup) misalakn : tanah, batu. 

2.1.4.2.2. IPA sebagai Proses 

IPA yang diperoleh melalui metode ilmiah. Untuk anak SD metode ilmiah 

dikembangkan secara bertahap. Terdiri 10 keterampilan yang dimiliki sepereti : 

observasi, klasifikasi, interpretasi, prediksi, hipotesis, mengendalikan variabel, 

merencanakan dan melaksanakan penelitian, inferensi, apliaksi, komunikasi. Oleh 

karena itu, jenis jenis keterampilan dalam proses mendapatkan keterampilan 

proses. Contoh : siswa melakukan pengamatan mengenai sumber daya alam di 
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lingkungan alam (fisik) sekitar, kemudian mendata semua sumber daya alam apa 

saja yang ditemukan baik biotik atau abiotik. Kemudian siswa mengklasifikasikan 

sumber daya alam yang ditemukan menjadi  sumber daya alam biotik dan abiotik. 

Selanjutnya siswa mencari tahu ciri-ciri sumber daya alam biotik dan abiotik dari 

data yang diperolah saat melakukan pengamtan di lingkungan alam (fisik) sekitar 

secara langsung. 

2.1.4.2.3. IPA sebagai Sikap 

Sikap ilmiah dapat dikembangkan melalui diskusi, percobaan, simulasi 

atau kegiatan lapangan. Maksud dari sikap ingin tahu sebagai bagian sikap ilmiah 

adalah suatu sikap ingin mendapatkan jawaban benar dari obyek diamati. 

Beberapa sikap aspek ilmiah: 1) Ingin tahu; 2) Ingin mendapatkan sesuatu yang 

baru; 3) Kerja sama; 4) Tidak putus asa; 5) Tidak berprasangka; 6) Mawas diri; 7) 

Bertanggung jawab; 8) Berpikir bebas; 9) Kedisiplinan diri. 

IPA berhubungan dengan cara mencari sesuatu secara sistematis. Bukan 

hanya penguasaan fakta, konsep, atau prinsip, melainkan penemuan (Sri 

Sulistyorini, 2007:9), contoh : pada saat melakukan pengamatan di lingkungan 

alam (fisik) sekitar bersama teman-teman yang lain, siswa tidak saling 

menggangu. Bekerja sama-sama menemukan ciri-ciri sumber daya alam biotik 

dan abiotik. 

2.1.4.2.4. IPA sebagai teknologi 

Berkaitan dengan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia. 

Diupayakan dengan penerapan konsep-konsep sains, sehingga menghasilkan 

solusi berupa temuan baru (teknologi) yang diarahkan memenuhi kebutuhan serta 
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mencapai kesejahteraan manusia. Contoh : sumber daya alam melimpah di 

Indonesia. Bahkan jumlahnya sampai surplus, misalnya tomat, karena buah tomat 

melimpah menjadikan banyak tomat yang tidak dimanfaatkan dan terbengkalai. 

Kemudian berinisiatif menciptakan tekhnologi di bidang pangan dengan membuat 

terobosan “torakur” tomat rasa kurma yang merupakan makanan olahan dari buah 

tomat, sehingga nilai ekonomis menjadi lebih tinggi, dapat mengatasi masalah 

surplus dan laku di pasaran.  

http://www.syasapratama.com/?Makalah:Lingkungan_Hidup:%26nbsp%3BIPA_

dan_Teknologi_Kehidupan_Manusia 

2.1.4.3. Teori Belajar dalam Pembelajaran IPA 

2.1.4.3.1. Teori Piaget tentang Perkembangan Kognitif 

Empat konsep dalam perkembangan kognitif, yang pertama Skema. 

Menggambarkan tindakan mental dan fisik untuk memahami, mengetahui objek. 

Meliputi kategori pengetahauan, proses memperolehnya.  

Asimilasi merupakan proses pemasukan informasi ke skema yang dimiliki. 

Sedikit bersifat subjektif, seseorang cenderung memodifikasi pengetahuan atau 

pengalaman sesuai keyakinan yang dimilikinya. 

Akomodasi adalah proses perubahan skema yang dimiliki dengan 

pengetahuan baru.terjadi dikarenakan adanya informasi atau pengetahuan abru. 

Ekuilibrium. Piaget yakin setiap anak mencoba meraih keseimbangan 

asimilasi dengan akomodasi melalui mekanisme ekuilibrium. Menjelaskan anak 

mampu berpindah dari pengetahuan satu dengan yang lain. 

 

http://www.syasapratama.com/?Makalah:Lingkungan_Hidup:%26nbsp%3BIPA_dan_Teknologi_Kehidupan_Manusia
http://www.syasapratama.com/?Makalah:Lingkungan_Hidup:%26nbsp%3BIPA_dan_Teknologi_Kehidupan_Manusia
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Tahapan perkembangan kognitif (Rifa’i, 2009:25) : 

1) Tahap sensorimotorik (0-2 tahun) 

Anak lebih banyak menggunakan panca indera (sensori) juga gerakan 

motorik, sehingga pengetahuan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan 

didengar di lingkungan sekitarnya. Misal : anak melihat ayahnya minum 

air dengan gelas, suatu saat anak akan meniru hal yang sama tanpa 

diajarkan terlebih dahulu. 

2) Praoperasional (2-7 tahun) 

Anak mengalami perkembangan bahasa serta penguasaan konsep tentang 

apa yang dipelajarid engan pesat. Penggunaan bahasa oleh anak mulai 

berkembang dengan seringnya mengajaukan pertanyaan-pertanyaan setiap 

apa yang mereka ingin ketahui. 

3) Tahap operasional konkrit (7-11 tahun) 

Anak mulai masuk pada tahapan berpikir logis tentang masalah-masalah 

konkret disekitarnya dengan menyususn urutan seri objek, dan menerima 

pendapat orang lain. Contoh : pada pembelajaran IPA mengenai sumber 

daya alam, anak didik mulai mengidentifikasi sumber daya alam mulai 

dari jenis, sifatnya, serta manfaatnya. 

4) Tahap operasional formal (dimulai usia 12 tahun) 

Sepenuhnya anak didik berpikir secara logis tetapi pengelamannya masih 

terbatas, mulai mengembangkan hipotesis untuk memecahkan masalah dan 

menafsirkan atau menarik kesimpulan dengan cara yang sistematis. 
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Pada dasarnya siswa sekolah dasar masih dalam usia anak berfikir 

operasional kongkret karena pada tahap ini anak dapat berpikir secara logis 

mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda 

ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Sehingga Pembelajaran IPA di SD masuk 

pada tahap operasional konkrit dengan mengaitkan pengetahuan siswa dengan 

dunia nyata sesuai dengan pembelajaran menggunakan Pendekatan CTL. 

2.1.4.3.2. Teori Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme menyampaikan perubahan dari pendidikan 

berdasarkan aliran behaviorisme yang memfokuskan pada tujuan, tingkat 

pengetahuan, dan penguatan. Sementara itu teori konstruktivisme memfokuskan 

pada peserta didik mengkonstruksikan pengetahuaannya sendiri melalui interaksi 

dengan lingkungannya. Berdasarkan pada pemikiran itu, selanjutnya teori 

konstruktivisme menetapkan empat asumsi tentang belajar sebagai berikut: 

a. Pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh siswa  yang terlibat dalam 

belajar aktif. 

b. Pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh siswa yang membuat 

representasi atas kegiatan sendiri.  

c. Pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh siswa yang menyampaikan 

maknanya kepada orang lain. 

d. Pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh siswa yang mencoba 

menjelaskan objek yang tidak benar-benar dipahaminya. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa inti sari dari teori 

konstruktivisme memandang siswa sebagai individu yang selalu memeriksa 
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informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan 

merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah tidak digunakan lagi. Hal ini 

memberikan implikasi bahwa siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2.1.4.4. Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Didalam Standar Isi (2006) terdapat tujuh tujuan pembelajaran mata 

pelajaran IPA di SD : 

1) Memperoleh keyakinan pada kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, keteratuaran alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep IPA yang bermanfaat 

serta mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Kembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, kesadaran hubungan yang 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, masyarakat. 

4) Kembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, pecahkan 

masalah, membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaraan keikutsertaan pemeliharaan, penjagaan, 

pelestarian lingkungan alam. 

6) Tingkatkan kesadaran menghargai alam dan segala keteraturan sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, keterampilan IPA sebagai dasar 

melanjutkan pendidikan. 
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2.1.5. Pendekatan Kontekstual 

2.1.5.1. Pengertian pembelajaran kontekstual 

Terdapat berbagai jenis pendekatan pembelajaran yang inovatif. Dalam 

penelitian kali ini menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran IPA. 

Rifa’i (2009:237) menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan 

proses pendidikan bertujuan menolong peserta didik pahami dan melihat makna 

dalam materi akademik dipelajari malalui cara menghubungkan subjek-subjek 

akademik dengan konteks dunia nyata keseharian hidup mereka, yaitu konteks 

keadaan pribadi, sosial, budaya.  

Nurhadi (2003:11) CTL adalah konsep pembelajaran dengan 

menghadirkan dunia nyata dalam kelas dan mendorong siswa mengaitkan 

pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan nyata sehari-hari. 

Senada dengan hal tersebut, Elaine B. Jhonson (Riwayat, 2008) 

menjelaskan pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola 

mewujudkan makna sesuai dengan konteks kehidupan nyata. Kontekstual adalah 

sistem pembelajaran yang cocok dengan otak, karena menghasilkan makna yang 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari 

(Rusman, 2011:187). 

Sedangkan Sugandi (2008:30), menyebutkan bahwa pendekatan 

kontekstual merupakan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui pemahaman materi pelajaran yang mengaitkan antar materi dengan 

kehidupan nyata anak didik sehari-hari. Esensi atau isi inti pengajaran terdapat 

pada pengaitan materi ajar anak didik dan konteks kehidupan nyata. 
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Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual adalah konsep belajar 

yang membantu peserta didik mengaitkan materi  diajarkan dengan dunia nyata 

serta mendorong membuat hubungan antara pengetahuan dimiliki, penerapan 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.5.2. Tujuan pembelajaran kontekstual 

Tujuan dari penerapan pembelajaran kontekstual adalah meningkatkan 

prestasi belajar siswa melalui peningkatan pemahaman makna, materi pelajaran, 

dan pengaitan materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari sebagai 

individual, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota bangsa negara. 

Sugandi, (2008:125) untuk mencapai tujuan pembelajaran kontekstual 

diharapkan : 

1) Guru yang berwawasan. 

Para guru dapat menambah wawasan mereka pada pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual. 

2) Materi dalam pembelajaran. 

Guru diharuskan bisa mencari materi pembelajaran kemudian disusun supaya 

mempunyai makna pada siswa dan tentunya berkaitan dengan kehidupan 

dunia nyata secara langsung. 

3) Strategi metode dan teknik belajar mengajar. 

Cara membuat siswa bersemangat belajar, lebih konkret, gunakan realitas, 

aktual, nyata/riil. 

 

 



41 

 

 

 

 

 

4) Media pendidikan. 

Berupa situasi alamiah, benda nyata, alat peraga, film nyata, VCD perlu 

dipilih dan dirancang untuk membantu menjadikan belajar bermakna. 

5) Fasilitas 

Pendukung pembelajaran seperti, peralatan perlengkapan, laboratorium, 

tempat praktek, tempat-tempat untuk melakukan pelatihan perlu disediakan. 

6) Proses belajar dan mengajar. 

Ditunjukan perilaku guru dan siswa. Perilaku guru seperti, kejelasan 

mengajar, penggunaan strategi mengajar variatif, penggunaan media variatif 

dari abstrak sampai konkret, tiruan hingga asli. Perilaku siswa yang 

bersemangat, memperhatikan, dan ikut aktif dalam pembelajaran. 

7) Kancah pembelajaran 

Dipilih sesuai hasil yang diinginkan. Tidak harus di dalam ruang kelas, 

melainkan dapat juga dialam terbuka, masyarakat, rumah, lingkungan tempat 

mereka tinggal. 

8) Penilaian. 

Diupayakan penilaian/evaluasi otentik. Menuntut pengukuran prestasi belajar 

siswa dengan cara tepat serta variatif. Penilaian otentik merupakan kombinasi 

dari berbagai cara penilaian, mulai tes tertulis, hasil pekerjaan rumah, tanya 

jawab di kelas. 

9) Suasana. 

Dapat mendekatkan situasi kehidupan yang ada di sekolah dengan kehidupan 

nyata lingkungan siswa. 
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2.1.5.3. Prinsip pembelajaran kotekstual 

Terdapat tujuh prinsip pembelajaran kontekstual menurut Rusman 

(2011:193) : 

2.1.5.3.1. Konstruktivisme (constrcutivism) 

Landasar berpikir (filosofis) dalam CTL, bahwa pengetahuan dibangun 

sedikit demi sedikit hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

2.1.5.3.2. Menemukan (inquiry) 

Menemukan adalah kegiatan inti dalam CTL, akan memberikan penegasan 

bahwa pengetahuan, keterampilan kemampuan yang diperlukan bukan hasil 

mengingat fakta-fakta tetapi hasil menemukan sendiri. 

2.1.5.3.3. Bertanya (questioning) 

Kemampuan serta kebiasaan bertanya. Pengetahuan yang dimiliki 

seseorang bermula dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama CTL. 

kebiasaan bertannya siswa harus difasilitasi guru.kebiasaan untuk bertanya atau 

kemampuan guru dalam menggunakan pertanyaan yang baik akan mendorong 

peningkatan produktivitas dan kualitas pembelajaran. 

2.1.5.3.4. Masyarakat belajar (learning community) 

Membiasakan siswa untuk melakukan kerjasama dan memanfaatkan 

sumber belajar dari teman-teman belajarnya. Hasil pembelajaran diperoleh dari 

kerja sama dengan orang lain dalam lingkungan belajar melalui berbagi 

pengalaman (sharing). Lewat sharing anak dibiasakan saling memberi, menerima, 

sifat ketergantungan yang positif, bekerja sama dalam masyarakat belajar 

ditumbuhkan dan dikembangkan. 
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2.1.5.3.5. Pemodelan (modelling) 

Guru tidak sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa, karena dengan 

segala keterbatasan dan kelebihan guru akan mengalami hambatan pemberian 

pelayanan terhadap siswa heterogen. Maka tahap pembuatan model dapat 

dijadikan alternatif mengembangkan pembelajaran supaya siswa bisa memenuhi 

harapan secara menyeluruh serta membantu keterbatasan yang dimiliki guru. 

2.1.5.3.6. Refleksi (reflection) 

Cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau baru terjadi. Dengan 

kata lain refleksi berarti berpikir kebelakang tentang hal yang sudah dilakukan, 

pengendapan pengetahuan dipelajari sebagai struktur baru, merupakan pengayaan 

atau revisi pengetahuan sebelumnya. 

2.1.5.3.7. Penilaian sebenarnya (authentic assesment) 

Penilaian sebagai bagian integral pembelajaran memiliki fungsi sangat 

menenetukan untuk mendapatkan informasi kualitas proses dan hasil 

pembelajaran melauli penerapan CTL. Proses pengumpulan berbagai data, 

informasi bisa memberikan gambaran atau petunjuk perkembangan belajar anak 

didik. 

2.1.5.4. Skenario pembelajaran kontekstual. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran CTL, hendaknya membuat skenario 

terlebih dahulu. Skenario yang digunakan sebagai patokan menentukan langkah-

langkah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang akan dilakukan. Pada intinya 

pengembangan setiap komponen CTL dapat dilakukan : 
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1. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih 

bermakna apakah dengan cara bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan serta keterampilan baru dimilikinya. 

2. Melaksanakan kegiatan memperoleh pengetahuan dengan sendirinya oleh 

siswa dengan merumuskan masalah, pengamatan, menganalisis, dan 

menyajikan hasil penemuanya. 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan memunculkan pertanyaan-

pertanyaan. 

4. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok 

berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 

5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui media, model 

atau ilustrasi. 

6. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

7. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang 

sebenarnya pada diri siswa bisa melalui unjuk kerja maupun test tertulis. 

2.1.5.5. Kelabihan dan kekurangan pendekatan kontekstual 

2.1.5.5.1. Kelebihan 

1. Pembelajaran lebih bermakna dan riil. Siswa dituntun dapat menagkap 

hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. 

Hal ini sangat penting, sebab dapat mengorelasikan materi ditemukan 

dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi 
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secara fungsional, tetapi materi dipelajarinya tertanam erat dalam memori 

siswa, sihingga tidak mudah dilupakan. 

2. Pembelajaran lebih produktif, mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran 

konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntun menemukan 

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa 

diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan ”menghafal”. 

2.1.5.5.2. Kekurangan 

Disamping itu keunggulan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

CTL juga memiliki kelemahannya, antara lain: guru harus memiliki kemampuan  

untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang (1) konsep 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL itu sendiri,  (2) potensi 

perbedaan individual siswa di kelas, (3) pendekatan dalam pembelajaran yang 

berorientasi kepada aktivitas siswa, dan (4) sarana, media alat bantu serta 

kelengkapan pembelajaran yang menunjang aktivitas siswa dalam belajar. 

Untuk mengatasi kelemahan pada pembelajaran CTL guru dalam 

pelaksanaannya haruslah mempunyai pengetahuan secara mendalam tentang 

pendekatan CTL, karena CTL merupakan pembelajaran yang kompleks supaya 

pembelajaran berlangsung dengan baik sesuai tujuan. Guru harus lebih intensif 

dalam membimbing. Karena dalam metode CTL. Guru tidak lagi berperan sebagai 

pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang baru bagi 

siswa. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau ” penguasa 
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” yang memaksa kehendak melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka 

dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Kesiapan guru saat mengajar 

dan pengetahuan tentang materi pembelajaran, media, sarana harus disiapkan 

secara baik, dipikirkan dengan matang sebelum dan saat pelaksanaan 

pembelajaran. 

2.1.6. Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Pengajaran berdasarkan alam sekitar akan membantu anak didik untuk 

menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekitarnya. Ovide Decroly dikenal dengan 

teorinya, bahwa “Sekolah adalah dari kehidupan dan untuk kehidupan” (Ecole 

pour la vie par lavie). Dikemukakan bahwa “bawalah kehidupan ke dalam sekolah 

agar kelak anak didik dapat hidup di masyarakat”. 

Pandangan tokoh pendidikan tersebut sedikit banyak menggambarkan 

bahwa lingkungan merupakan dasar pendidikan/ pengajaran yang penting, bahkan 

dengan desain ini dapat dikembangkan suatu model persekolahan yang 

berorientasi pada lingkungan masyarakat. 

Ada dua istilah yang sangat erat kaitannya, tetapi berbeda secara gradual, 

ialah “alam sekitar” dan lingkungan”. Alam sekitar mencakup segala hal yang ada 

di sekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat letaknya, baik yang masa silam 

maupun yang akan datang, tidak terikat pada waktu dan tempat. Lingkungan 

adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan/atau pengaruh 

tertentu kepada individu. 

Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor 

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor 
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belajar yang penting. Lingkungan belajar/ pembelajaran/ pendidikan terdiri dari 

berikut ini: 

1) Lingkungan sosial adalah masyarakat, baik kelompok besar ataupun kecil 

2) Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi 

berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya 

3) Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang dapat 

diberdayakan sebagai sumber belajar 

4) Lingkungan kultural, mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar, dan dapat dijadikan faktor pendukung 

pengajaran (Hamalik, 2004 : 194). 

Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu lingkungan sebagai 

sumber belajar yang dipadukan dengan pendekatan CTL, yakni lingkungan alam 

(fisik). Ini dikarenakan pembelajaran IPA yang bertujuan mencari tahu dan 

mengkaji tentang alam meliputi benda alam, buatan manusia, dan segala sesuatu 

yang terkandung didalamnya. Selain itu, penggunaan langsung alam secara 

konkret dapat mempermudah pemahaman siswa mengenai matreri pelajaran 

karena disesuaikan dengan kondisi keaadaan nyata lingkungan alam (fisik). 

 

Suatu lingkungan pendidikan/pengajaran memiliki fungsi-fungsi sebagai 

berikut : 

1) Fungsi Psikologis, stimulus bersumber dari atau berasal dari lingkungan 

yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respons 

yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Respons tadi pada gilirannya 
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dapat menjadi suatu stimulus baru yang menimbulkan respons baru, 

demikian seterusnya. Ini berarti, lingkungan mengandung makna dan 

melaksanakan fungsi psikologi tertentu; 

2) Fungsi pedagogis, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang 

bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja diciptakan sebagai 

suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, 

lembaga-lembaga sosial. Masing-masing lembaga tersebut memiliki 

program pendidikan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. 

3) Fungsi Instruksional, program instruksional merupakan suatu lingkungan 

pengajaran pengajaran atau pembelajaran yang dirancang secara khusus. 

Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana pengajaran, 

media pembelajaran dan kondisi lingkungan kelas (fisik) merupakan 

lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan tingkah 

laku siswa (Oemar Hamalik, 2004 : 196). 

2.1.7. Penerapan Pendekatan Kontekstual Berbasis Lingkungan 

Sintaks model pembelajaran CTL berbasis lingkungan guru menggunakan 

struktur tujuh fase yaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, penilian autentik. Adapun aktivitas realistik 

pembelajarannya: 

1. Mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam (fisik) untuk 

mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat membangun pengetahuan 

sendiri (konstruktivisme) dengan mencontohkan sumber daya alam dari 

lingkungan alam (fisik) sekitar. 
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2. Membimbing siswa melakukan pengamatan sumber daya alam di 

lingkungan alam (fisik) sekitar (inkuiry). 

3. Melakukan tanya jawab sumber daya alam untuk mengembangkan rasa 

ingin tahu siswa (bertanya). 

4. Mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing diskusi 

(masyarakat belajar). 

5. Membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi (pemodelan). 

6. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran (refleksi). 

7. Memberi penilaian hasil pembelajaran (penilaian autentik) 

 

2.2. Kajian Empiris 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik Pendekatan CTL: 

1. Penelitian Noviana Ekawati (2012), yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada siswa kelas V SD N Ngaliyan 01 Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Keterampilan guru siklus I 

memperoleh skor 22 (kategori cukup), siklus II memperoleh skor 29 (kategori 

baik), siklus III memperoleh skor 34 (kategori sangat baik). Jumlah skor rata-

rata aktivitas siswa siklus I mendapat 20,64 (kategori cukup), siklus II 

mendapat 27,83 (kategori baik), dan ssiklus III mendapatkan 31,73 (kategori 

sangat baik). Ketuntasan klasikal siswa siklus I sebesar 58,33%, siklus II 

sebesar 72,22%, dan siklus III sebesar 88,88%. 
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2. Penelitian Ery Nurhidayati (2012), yang berjudul “Peningkatan kualitas 

Pembelajaran IPA pokok bahasan Tumbuhan Hijau melalui Pendekatan CTL 

pada siswa kelas V SDN Tugurejo 03 Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 

25 berkualifikasi cukup, siklus II memperoleh skor 30 berkualifikasi baik, 

siklus III memperoleh skor 35 berkualifikasi sangat baik. (2) aktivitas siswa 

pada siklus I memperoleh skor 22,80 berkualifikasi cukup, pada siklus II 

memperoleh skor 26,53 berkualifikasi baik, dan siklus III memperoleh skor 

30,67 berkualifikasi sangat baik. (3) ketuntasan klasikal pada siklus I 62,50%, 

meningkat pada siklus II menjadi 77,50%, dan siklus III meningkat menjadi 

90,00%.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui pendekatan CTL 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPA. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Puji Wahyuningsih di SDN Bendan 

Ngisor Semarang dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Berbasis Lingkungan Pada Siswa Kelas 

VB SDN Bendan Ngisor”, tahun 2012.   Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan rata-rata ketarampilan guru pada siklus I yaitu 69,4% dengan 

kriteria baik, pada siklus II menjadi 79,1% dengan kriteria sangat baik, dan 

siklus III menjadi 88,8% dengan kriteria sangat baik.hasil rata-rata aktivitas 

siswa pada siklus I 62,5% kriteria baik, Siklus II menjadi 76,1% dengan 

kriteria sangat baik, siklus III menjadi 87,8% kriteria sngat baik. rata-rata 

hasil belajar siklus I 65,9 dan ketuntasan klasikalnya 60,5%, siklus II rata-rata 
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hasil belajar 70.13 dengan ketuntasan klasikalnya 73.3%, dan pada  siklus III 

rata-rata hasil belajar 85.15% dengan ketuntasan klasikalnya 92,1%. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa, 

keterampilan guru dan hasil belajar. Hasil penetilitian diatas dapat digunakan 

sebagai acuan untuk menguatkan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual 

Teaching ans Learning (CTL) Berbasis Lingkungan Pada Siswa Kelas V SDN 

Bringin 02”. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 : Kerangka berfikir   

Kondisi Awal 

Pelaksanaan 

Guru menerapkan langkah-langkah tindakan 

pembelajaran CTL berbasis lingkungan. 

1. Mempersiapkan sumber belajar dari media 
lingkungan alam (fisik) untuk mengembangkan 
pemikiran siswa dengan dapat membangun 
pengetahuan sendiri (konstruktivisme).  

2. Membimbing siswa melakukan pengamatan 
lingkungan alam (fisik) (inkuiry). 

3. Melakukan tanya jawab untuk mengembangkan 
rasa ingin tahu siswa (bertanya). 

4. Mengelompokan siswa secara heterogen dengan 
membimbing diskusi (masyarakat belajar). 

5. Membimbing siswa mempersentasikan hasil 
diskusi (pemodelan). 

6. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran 
(refleksi). 

7. Memberi penilaian hasil pembelajaran (penilaian 
autentik). 

 

 

 

1. Keterampilan guru, 
2. Aktivitas siswa, dan 
3. Hasil belajar meningkat dengan KKM 60. 

Kondisi Akhir 

Dari guru, pembelajaran yang dilakukan masih 

berpusat pada guru, kurang mengajak siswa ke dunia 

nyata, sehingga siswa kurang dalam mengkostruksi dan 

menemukan sendiri pengetahuan yang ada. 

Dari siswa kurang antusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Siswa kurang diajak mengaitkan 

materi dengan dunia nyata. Siswa masih enggan 

bertanya bila belum mengerti.  

Dari KBM, pembelajaran kurang kondusif, karena 

siswa pasif dalam pembelajaran. Pengunaan media 

masih kurang. Hasil belajar masih dibawah KKM 60. 
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Kondisi awal sebelum dilakukannya penelitian masih terdapat banyak 

permasalahan yang perlu dipecahkan, dimana masalah tersebut disebabkan oleh 

guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu peneliti menetapkan 

solusi pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan 

penerapan pendekatan CTL berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA di kelas 

V SDN Bringin 02.  Dengan penerapan pendekatan  pembelajaran tersebut, 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa akan meningkat.   

 

2.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, hipotesis tindakan 

adalah meningkatnya kualitas pembelajaran IPA meliputi peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan pada siswa kelas V SDN Bringin 02.  
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Rancangan Penelitian 

Rancangan model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas model spiral atau siklus menurut 

Arikunto (2009:16), bertujuan apabila dalam pelaksanaan tindakan ditemukan 

adanya kekurangan, maka dapat dilakukan perbaikan yang dilanjutkan pada siklus 

berikutnya sampai target diinginkan tercapai. Dalam setiap siklus terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

Penilitian tindakan kelas merupkan suatu proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri mengupayakan pemecahan 

masalah dengan berbagai tindakan terencana pada situasi nyata dan menganalisis 

setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Menurut Arikunto, (2009:17) langkah-

langkah penelitian dilaksanakan dalam tahapan  : 

3.2.1. Perencanaan 

Didalam tahap perencanaan, peneliti menentukan fokus peristiwa yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian dilanjutkan 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti mengambil data 

dalam merekam fakta yang terjadi selama tindakan.  

Adapun kegiatan yang peneliti lakukan dalam tahap perencanaan yaitu: 
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a) Menentukan indikator pembelajaran dan menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan dalam tahap pelaksanan 

tindakan. 

b) Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru 

dalam pelaksaan kegitan pembelajaran. 

c) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa (LKS). 

d) Menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. 

3.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yakni implementasi atau penerapan isi rancangan di 

dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Dalam tahap pelaksanaan 

tindakan guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL 

berbasis lingkungan sesuai materi akan diajarkan. Kolaborator berperan untuk 

melakukan pengamatan dalam pelaksanaan tindakan atau kegiatan pembelajaran. 

3.2.3. Observasi 

Observasi atau pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat 

yang dilakukan secara teliti dan dan melakukan pencatatan secara sistematis 

Pelaksanaan observasi atau pengamatan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

atau kegiatan pembelajaran. Dalam tahap ini kolaborator melakukan pengamatan 

dan mendokumentasikan keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar. 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi. 
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3.2.4. Refleksi 

Refleksi adalah perenungan kembali atas apa yang telah dilakukan untuk 

dijadikan cermin (pedoman) perbaikan bagi aktivitas selanjutnya (Poerwanti, 

2009:5.45). Dalam tahap ini peneliti dan kolaborator mendiskusikan hasil 

pengamatan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Kekurangan yang ditemui 

dalam siklus sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana  pelaksaan 

tindakan pada siklus selanjutnya. Dengan demikian maka siklus selanjutnya akan 

berjalan lebih baik dari pada siklus sebelumnya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Bagan 3.1 : Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

3.3.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang diambil adalah guru kelas V dan siswa berjumlah 

41 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 21 dan jumlah siswa perempuan 20. 

Perencanaan 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi 

Pelaksanaan Siklus I Refleksi 

Siklus II Pelaksanaan 

Observasi 

? 
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3.4. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Bringin 02 

beralamatkan di Jalan Raya Bringin, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Keterampilan guru, aktifitas siswa, hasil belajar siswa kelas V SDN 

Bringin 02 dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan CTL berbasis 

lingkungan. 

 

3.6. Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.6.1.  Sumber Data 

3.6.1.1. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa 

yang dilakukan secara sistematik dilakukan selama pelaksanaan siklus.   

3.6.1.2. Guru 

Sumber data guru bersumber dari hasil observasi terhadap keterampilan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 

CTL berbasis lingkungan selama pelaksanaan siklus. 

3.6.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa hasil evaluasi siswa (data kuantitatif) dan 

hasil observasi awal terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA 

(data kualitatif). Data dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan untuk 
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melakukan tindakan dan bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan 

penelitian. 

3.6.1.4. Catatan Lapangan 

Sumber data dari catatan lapangan diperoleh dari catatan yang dilakukan 

selama proses pembelajaran yang berupa data seluruh aktivitas siswa dan 

keterampilan guru selama proses pembelajaran. 

3.6.2.  Jenis Data 

3.6.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantutatif diperoleh dari kualitas pembelajaran diambil dengan 

memberikan tes (uji kompetensi) pada setiap akhir pembelajaran. 

3.6.2.2.  Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan terhadap aktivitas siswa, dan keterampilan guru dalam menerapkan 

Pendekatan CTL berbasis lingkungan pada mata pelajaran IPA. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

teknik tes dan teknik non tes, sebagai berikut : 

3.6.3.1. Tes 

 Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5).   
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Dalam penelitian ini teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan 

menggunakan alat pengumpulan data berupa soal evaluasi yang diberikan kepada 

siswa pada setiap akhir pertemuan dalam setiap siklus. Tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran 

ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat 

penguasaan terhadap materi yang diajarkan.  

3.6.3.2.  Nontes 

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan 

tes (Hamdani, 2011:316). Dalam penelitian ini, teknik nontes dilakukan dengan  

observasi, dokumentasi, catatan lapangan. 

1) Observasi. 

Teknik pengumpulan data lewat megnamati setiap kejadian berlangsung 

serta mencatatnya dengan alat observasi sesuai hal-hal diamati atau diteliti 

(Sanjaya, 2010:86). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan pendekatan kooperatif tipe Group Investigation selama pelaksanaan 

tindakan dalam penelitian berlangsung. 

2) Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumenen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Novianti, 2012). Dalam penelitian 
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ini metode dokumen digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa subyek 

penelitian dan nilai atau hasil evaluasi siswa yang digunakan  untuk mengetahui 

besarnya peningkatan hasil belajar siswa.  

3) Teknik Catatan Lapangan 

Teknik  ini  mencakup  kesan  dan penafsiran  subjektif.  Deskripsi  boleh  

mencakup  rujukan  atau pendapat, misalnya materi pelajaran yang menarik siswa, 

tindakan guru yang kurang terkontrol, kecerobohan  guru, tindakan siswa yang 

kurang diperhatikan guru, pemakaian media yang kurang semestinya, perilaku 

siswa tertentu yang mengganggu situasi kelas, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan dibuat oleh observer untuk 

mengamati proses berlangsungnya pembelajaran IPA pada masing-masing 

pertemuan dalam setiap siklus. Catatan lapangan digunakan untuk memperkuat 

data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan 

refleksi. 

http://pengetahuanolahraga.wordpress.com/2011/08/24/catatan-lapangan-

penelitian-kualitatif/ 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

    Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

kualitatif digunakan untuk menggambarkan keterlaksanaan rencana tindakan, 

menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dan mendeskripsikan peran aktif 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknik kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis pencapaian belajar atau prestasi belajar siswa. 

http://pengetahuanolahraga.wordpress.com/2011/08/24/catatan-lapangan-penelitian-kualitatif/
http://pengetahuanolahraga.wordpress.com/2011/08/24/catatan-lapangan-penelitian-kualitatif/
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3.7.1. Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata dan 

penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. Adapun penyajian 

data kuantitatif yang berupa menentukan nilai dari skor teoritis, menghitung 

presentase hasil pencapaian klasikal belajar, menghitung ketercapaian belajar 

sebagai berikut 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis  

Menurut Poerwanti (2008:6.13) skor teoritis adalah skor maksimal apabila 

menjawab benar semua butir soal dalam suatu perangkat tes. Untuk menghitung 

nilai berdasarkan skor teoritis menggunakan rumus berikut: 

  

 

 

Keterangan : B   =  banyaknya butir yang dijawab benar 

   St  = Skor teoritis  

Untuk menghitung persentase ketuntasan klasikal belajar siswa dalam % 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 Σ Siswa yang tuntas belajar 

P =                 x 100%  

 Σ Siswa 

Nilai  = 
 

  
   x 100 
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Keterangan: P =   Prosentase ketuntasan belajar klasikal. 

 

Untuk menghitung ketercapaian hasil belajar siswa digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 M= 
  

 
 

Keterangan: 

M = Mean (nilai rata-rata) 

∑X = jumlah nilai total yang diperoleh dari hasil penjumlahan 

nilai setiap individu 

N = banyaknya individu 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam 2 kriteria yaitu tuntas dan tidak tuntas sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1  

Kriteria Ketuntasan Belajar 

 

(Kriteria Ketuntasan Minimal IPA SDN Bringin 02 tahun 2012/2013) 

  

 

Kriteria Ketuntasan 

 Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥ 60 ≥ 80 Tuntas 

< 60 < 80 Tidak Tuntas 
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3.7.2. Kualitatif 

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pendekatan CTL, catatan lapangan serta angket yang kemudian dianalisis dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Berikutnya data kualitatif tersebut dipaparkan dalam 

kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. 

Dari hasil aktivitas siswa dan keterampilan guru dapat dianalisis 

menggunakan rumus penskoran kuartil. Kuartil merupakan ukuran perempatan, 

artinya nilai-nilai kuartil akan membagi empat sama banyak sesuai dengan 

banyaknya data sehingga dikenal dengan (Q1) untuk kuartil pertama, (Q2) untuk 

kuartil kedua, (Q3) untuk kuartil ketiga, dan (Q4) untuk kuartil keempat yang 

merupakan data lengkap (Herrhyanto, 2008: 5.3-5.4). Untuk menentukan letak 

kuartil, dapat dilakukan dengan cara berikut. 

1. menentukan skor terendah 

2. menentukan skor tertinggi 

3. mencari median  

4. membagi rentang nilai menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

jika 

R  = skor terendah  

T  = skor tertinggi 

n  = banyaknya skor = ( T- R) + 1 

Q2 = median  
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Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil dan genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau  

Q1 = 
 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau  

Q3 = 
 

  
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Keterampilan Guru dan Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka didapat pengelompokan kriteria sebagai 

berikut: 
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a. Kriteria Keterampilan Guru 

skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat 

data (n) = (40-0)+1= 41. 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 10,5  jadi nilai Q1 adalah 9,5 

Letak Q2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 21 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 41+1)  

   = 31,5 jadi nilai Q3 adalah 30,5 

Tabel hasil pengamatan terhadap keterampilan guru dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Keterampilan Guru 

Kriteria 

 

Skala 

Penilaian 

Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik  Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang  Tidak Tuntas 
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b. Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat 

data (n) = (40-0)+1= 41. 

 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 10,5  jadi nilai Q1 adalah 9,5 

Letak Q2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 21 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 41+1)  

   = 31,5 jadi nilai Q3 adalah 30,5 

Tabel hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas siswa 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 

Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik  Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang Tidak Tuntas 
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3.9. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, dapat dilihat dari 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama berlangsungnya 

proses pembelajaran. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut:  

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan 

CTL berbasis lingkungan dapat meningkat sekurang-kurangnya dengan 

kriteria baik, atau skor minimal 20. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan 

CTL berbasis lingkungan dapat meningkat sekurang-kurangnya dengan 

kriteria baik, atau skor minimal 20. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan mencapai kriteria ketuntasan belajar klasikal 

minimal 80 % dan ketuntasan individual minimal ≥ 60. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian.  

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan pada siswa kelas V SDN Bringin 02. Penelitian tindakan kelas 

direncanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Dalam 

penelitian ini setiap akhir pertemuan diadakan test evaluasi  yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar hasil belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti 

pembelajaran melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan. 

Berdasarkan data hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran 

prasiklus kelas V yang berjumlah 41 siswa,  yang terdiri dari 21 laki-laki dan  20 

perempuan. Dalam pembelajaran IPA hasil belajar yang dicapai, dari 41 siswa 

hanya 25 (60,97%) siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan 

sisanya, yaitu 16 siswa (39,03%) masih dibawah KKM yaitu 60. 

4.1.1  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 1 

Data dalam pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 mencakup data 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil tes evaluasi 

pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan. 

  



69 

 

 

 

 

 

4.1.1.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

tindakan siklus I antara lain : 

1) Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan materi sumber daya alam dan manfaatnya di 

lingkungnan sekitar, KD. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 

3) Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

4) Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk 

memantau proses pembelajaran melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan. 

4.1.1.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus I pertemuan 1 berlangsung selama 2x35  menit dengan 

langkah-langkah: 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi 

2. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 

3. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan 
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4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran 

b) Kegiatan inti (50 menit) 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri kemudian menunjukan contoh yang 

diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

2. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8 orang. 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya sesuai lembar kerja peserta didik didapat tiap kelompok yang 

dibagikan guru. 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan. 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa. 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas. 
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8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya. 

9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan akhir  

10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi. 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan. 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan siswa. 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan. 

c) Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4.  Penilaian dan tindak lanjut. 

4.1.1.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.1.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus I pertemuan 1 diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

0 1 2 3 4 
 

1 Membuka pelajaran        √   3 

2 Memberikan penguatan        √    3 

3 Melakukan konstruktivisme pengetahuan kepada siswa      √      2 

4 
Membimbing siswa melakukan kegiatan menemukan 

pengetahuannya sendiri  melalui pengamatan  
       √    3 

5 
Melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin 

tahu siswa 
        √   4 

6 Pengadaan masyarakat belajar        √    3 

7 Membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi        √    3 

8 
Membimbing siswa menarik kesimpulan dan melakukan 

refleksi 
       √    3 

9 Penilaian autentik      √      2 

10 Menutup pelajaran      √      2 

Jumlah Skor Total  28 

Kriteria Baik  

 

Data hasil pengamatan observasi keterampilan guru pada sikus 1 

pertemuan 1 disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1: Diagram Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 
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Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA  melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus I pertemuan 1, diperoleh skor 

28. Adapun secara rinci tiap-tiap indikator yang muncul pada kegiatan 

pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Indikator keterampilan guru dalam membuka pembelajaran, memperoleh 

skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru saat pembelajaran akan dimulai 

mengucapkan salam, mengkondisikan siswa agar tenang,  kemudian mengecek 

kehadiran siswa apakah ada yang tidak hadir. Tidak lupa, guru juga membuka 

pelajaran dengan mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan 

dipelajari. Akan tetapi guru tidak mengulas pelajaran sebelumnya. 

Indikator keterampilan guru dalam memberikan penguatan mendapatkan 

skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa guru dalam memberikan penguatan kepada 

siswa secara baik. Guru telah memberikan penguatan secara verbal atau lisan 

kepada siswa. Selain itu penguatan yang diberikan kepada siswa tidak hanya 

secara verbal. Guru juga memberikan penguatan secara non verbal dengan 

gerakan, pendekatan kepada siswa, dan mengapresiasi siswa lewat pemberian 

jempol serta tepuk tangan. Penguatan yang diberikan guru kepada siswa secara 

individu, belum memberikan penguatan secara kelompok. 

Indikator keterampilan guru dalam melakukan kontruktivisme 

pengetahuan kepada siswa, guru mendapatkan skor 2. Skor yang diperoleh yakni 

pada saat memberikan contoh secara lisan kepada siswa. Selain itu, juga sudah 

menjelaskan materi secara garis besar kepada siswa sebagai stimulus 
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pengembangan pemikiran dan pengetahuan awal siswa. Sayangnya belum 

mengambil contoh secara langsung dari lingkungan alam (fisik) sekitar.  

Indikator keterampilan guru dalam membimbing siswa melakukan 

kegiatan menemukan pengetahuanya sendiri, mendapatkan skor 3. Hal ini 

ditunjukan dengan guru pada saat menjelaskan cara kerja kegiatan pengamatan. 

Guru juga membimbing siswa melakukan pengamatan selama kegiatan 

berlangsung. Selain itu guru juga membantu siswa yang mengalami kesuliatan 

pada saat melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar.  

Indikator keterampilan guru dalam  melakukan tanya jawab untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa, memperoleh skor 4.  Hal tersebut 

menunjukan bahwa guru memberikan pertanyaan sebagai cara untuk menarik rasa 

ingin tahu siswa. Dalam keterampilan bertanya ini, guru telah mengungkapkan 

pertanyaan kepada siswa secara jelas. Kemudian pertanyaan juga berhubungan 

dengan materi pembelajaran. Guru juga memberikan kepada siswa waktu untuk 

berfikir mengenai jawaban dari pertanyaan. Selain itu tentunya guru juga 

memberikan konfirmasi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. 

Indikator keterampilan guru dalam pengadaan masyarakat belajar 

mendapat skor 3. Ditunjukan dengan pembentukan kelompok secara heterogen. 

Pada kegiatan diskusi dalam masyarakat belajar dimulai, guru menjelaskan cara 

diskusi kelompok yang dilakukan. Ini diupayakan untuk kemudahan dan 

kelancaran diskusi yang dilakukan siswa dalam kelompoknya. Selain itu, juga 

memberikan pengarahan serta bimbingan kepada kelompok yang mengalami 

kesulitan saat menemukan masalah dalam diskusi. Tidak lupa, memantau siswa 
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melakukan diskusi dengan berkeliling pada tiap kelompok guna memantau 

jalannya diskusi. Akan tetapi belum menetapkan berapa lamanya watu melakukan 

diskusi. 

Indikator keterampilan guru dalam membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusi, guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan guru dengan 

pemberian pengarahan dan petunjuk kepada siswa untuk melakukan presentasi 

hasil dikusi kelompoknya. Guru sudah mengkondisikan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya, menunjuk siswa secara acak dari tiap 

kelompok dengan sebelumnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

sukarela maju mempresentasikan hasil diskusinya dengan perwakilan anggota 

kelompoknya. Akan tetapi pada saat presentasi, siswa yang mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya tampak malu-malu di depan kelas. Selain itu, siswa 

dari kelompok lain masih terlihat malu-malu juga untuk memberikan 

tanggapannya dari hasil yang dibacakan kelompok presentasi. Setelah presentasi 

guru memberikan tanggapannya mengenai hasil diskusi kelompok.  

Indikator keterampilan guru dalam membimbing melakukan refleksi dan 

menarik kesimpulan guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan oleh guru 

dengan bersama-sama siswa melakukan refleksi serta membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran telah sesuai dengan materi pembelajaran. 

Akan tetapi guru belum memberikan kesempatan siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang paham.  

Indikator keterampilan guru dalam melakukan penilaian autentik, 

mendapatkan skor 2.  Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan telah memberikan tes 
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evaluasi pembelajaran kepada siswa. Evaluasi yang dilakukan sudah sesuai 

dengan tujuan dan indikator pembelajaran. Guru belum memberikan petunjuk 

bagaimana cara mengerjakan evaluasi dan belum adanya motivasi selama evaluasi 

yang berlangsung. Guru telah melakukan penilaian yang sebenarnya kepada siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Indikator keterampilan menutup pelajaran, guru memperoleh skor 2, hal 

ini ditunjukkan guru dengan mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran 

dan melakukannya bersama-sama dengan siswa. Akan tetapi guru belum 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selain itu guru 

juga belum menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.  

4.1.1.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan pada siklus I pertemuan 1 diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

NO Aspek yang dinilai 
Skor Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 
Rata-rata Persentase 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran 
0 12 25 4 164 115 2,81 70,12% 

2 
Membangun pengetahuan 

yang dimiliki 
0 16 4 21 164 128 3,12 78,05% 

3 
Menemukan pengetahuan 

dengan pengamatan 
0 10 26 5 164 118 2,88 71,95% 

4 
Menggunakan media 

lingkungan 
0 14 27 0 164 109 2,66 66,46% 

5 Menanggapi pertanyaan 12 26 3 0 164 73 1,78 44,51% 

6 Masyarakat belajar 0 13 28 0 164 110 2,68 67,07% 

7 
Mempersentasikan hasil 

diskusi 
12 1 23 5 164 103 2,51 62,81% 

8 
Menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 
9 32 0 0 164 73 1,78 44,51% 

9 
Berpartisipasi dalam 

refleksi pembelajaran 
1 37 3 0 164 84 2,05 51,22% 

10 Mengerjakan evaluasi 5 5 17 14 164 122 2,98 74,39% 

Jumlah 25,25 
 

Persentase  63,11% 
 

Kriteria Baik 
 

 

Atau dapat dilihat pada diagram berikut ini : 

 

Gambar 4.2 : Diagram aktivitas siswa siklus I pertemuan 1 
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Data nilai aktivitas siswa siklus I pertemuan 1 selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus I pertemuan 1, diperoleh jumlah 

keseluruhan yaitu 25,25. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus I pertemuan 

1 masuk dalam kriteria baik. Adapun secara rinci tiap-tiap indikator kegiatan 

pembelajaran yang muncul dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Indikator aktivitas siswa dalam kesiapan siswa mengikuti pelajaran, 

diperoleh rata-rata skor yaitu 2,81. Ditunjukan dengan semua siswa pada saat 

memulai pelajaran dalam keadaan tenang dan semua siswa telah berada di dalam 

kelas, meskipun setelah itu terlihat 12 siswa yang tidak tetap duduk dikursinya. 

Ketika guru mengecek presensi siswa dan bertanya kepada siswa dikelas, 

semuanya memberikan jawaban, walaupun beberapa  sambil sibuk 

mempersiapkan bukunya. Dalam mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran 

baru 4 siswa yang sudah mempersiapkannya dari awal pelajaran. 

Indikator aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan yang dimiliki, 

melalui penjelasan guru, pertanyaan, ilustrasi dan mencatat penjelasan yang 

diberikan. Pada indikator ini, siswa memperoleh rata-rata skor 3,12. Hal ini dapat 

dilihat dari sikap siswa. Siswa mendengarkan penjelasan guru, menaggapi 

pertanyaan guru “siapa yang tahu sumber daya alam?”, kemudian memperhatikan 

ilustrasi yang diberikan guru, meski baru 23 siswa yang dengan seksama. Siswa 

mencatat penjelasan dari guru sebagai bahan referensi awal dari materi 

pembelajaran, tetapi masih ada 1 siswa yang tidak mencatat dan bengong saja. 
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Indikator aktivitas siswa dalam menemukan pengetahuan dengan 

pengamatan, diperoleh rata-rata skor 2,88. Hal ini ditunjukan dengan semua siswa 

ikut berpartisipasi dalam kegaitan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar. 

Pengamatan yang dilakaukan sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh 

guru, walau ada 7 siswa yang mengamati dengan sesuka hatinya. Pengamatan 

yang dilakukan siswa sesuai dengen kelompok pengamatan dan bersamaa dengan 

kelompok, meskipun ada 3 siswa yang sendri tidak bersama dengan kelompoknya 

mengamati, tetapi dalam kajian dan bagian pengamatan sudah sesuai. Karena baru 

pertama kali, maka baru ada 5 siswa yang bertanya kepada guru saat menemukan 

masalah dalam pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam menggunakan media lingkungan alam 

(fisik) sekitar, memperoleh rata-rata skor 2,66. Adapun dapat dijelaskan dari 

kegiatan siswa memperhatiakn penjelasan guru dalam memanfaatkan media 

lingkungan alam (fisik) sekitar. Siswa juga melakukan pengamatan di lingkungan 

(alam) fisik sekitar. Kedua indikator tersebut dilakukan oleh semua siswa kelas V. 

Dalam mengumpulkan data dari pengamatan, baru 27 siswa yang melakukannya, 

11 siswa hanya mengamati tanpa mencatat, dan 3 siswa hanya bengong di luar 

kelas. Semua siswa belum melakukan percobaan menggunakan lingkungan alam 

(fisik) sekitar, dikarenakan hanya melakukan pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam  menanggapi pertanyaan, memperoleh 

rata-rata skor 1,78. Hal ini ditunjukan pada indikator menyimak pertanyaan yang 

diberikan guru. Pertanyaan “apa yang bapak injak ini”? mendapat tanggapan dari 

siswa dengan menjawab “tanah, batu, kerikil, sepatu” dan guru mengkonfirmasi 
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“iya benar, tanah. Tanah apakah termasuk sumber daya alam?apa dibuat 

manusia?” siswa merespon “ sumber daya alam, pak”. “berarti kalian bisa mencari 

SDA yang lain kan?catat di bukumu semua SDA yang ada”, secara serentak siswa 

menjawab “iya pak!”. Akan tetapi 11 siswa tidak menjawab, dengan 7 siswa sibuk 

sendiri dan berbicara dengan temannya, 4 siswa hanya bengong saja. Siswa belum 

memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebagai lanjutan dari 

pertanyaan guru, baru 5 siswa bertanya walau belum sesuai dengan materi. 

Indikator aktivitas siswa dalam  masyarakat belajar yang terdapat kegiatan 

diskusi kelompok, memperoleh rata-rata skor 2,68. Hal ini ditunjukan dengan 

semua siswa berkelompok dengan tertib dan memperhatikan penjelasan guru 

mengenai kegiatan diskusi dalam masyarakat belajar ini. Siswa juga berdiskusi 

sesuai dengan kelompok diskusinya untuk mengerjakan lembar kerja, meski ada 

13 siswa dari kelompok yang berbeda sibuk dengan kegiatannya sendiri, 

berbicara, jalan-jalan keliling kelas, dan juga ada yang mengganggu temannya 

yang lain. Belum ada siswa yang mendiskusikan hasil pengamatan. Siswa hanya 

mengambil data dari siswa yang paling banyak memperoleh data saat 

pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi, diperoleh 

rata-rata skor 2,51.  Ditunjukan dengan semua siswa mendengarkand an 

memperhatikan ilustrasi guru menganai cara dan prosedur presentasi yang akan 

dilakukan. Siswa telah siap mempersentasikan hasil diskusinya dengan duduk dan 

memperhatiakan. Meski ada 12 siswa yang masih saja membuat gaduh kelas 

dengan berbicara dengan teman yang lainnya. Siswa berani mempersentasikan 
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hasil diskusi, dengan 5 siswa mewakili setiap kelompok yang ada. 27 siswa 

memperhatikan presentasi, sedangkan yang lainya cuek dan berbicara dengan 

teman lainnya. 

Pada indikator menyimpulkan hasil pembelajaran bersama, memperoleh 

rata-rata skor 1,78. Adapun dapat dijelaskan semua siswa mendengarkan 

konfirmasi guru. Dan 32 siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 4 

siswa hanya diam dan bengong, 5 siswa sibuk dengan mengobrol. Dalam 

membuat kesimpulan bersama belum ada siswa yang mengajukan pertanyaan 

lanjutan guna lebih jelasnya kesimpulan yang disimpulkan bersama. Ini juga 

menjadikan tidak ada tanggapan dari pertanyaan lanjutan oleh siswa. Siswa masih 

merasa malu-malu untuk bertanya. 

Indikator aktivitas siswa dalam berpartisipasi merefleksi pembelajaran, 

mendapatkan rata-rata skor 2,05. Ditunjukan dengan semua siswa bersama guru 

merefleksi pembelajaran. Siswa juga memperhatikan refleksi guru, meski 2 siswa 

masih saja ngobrol. Ini menjadikan slah satu dari kedua siswa yang mengobrol 

bertanya kepada guru mengenai materi yang kurang jelas bersama dengan 3 

temannya. Siswa belum berinisiatif untuk mencatat hasil refleksi dengan 

sendirinya. 

Indikator aktivitas siswa dalam  mengerjakan evaluasi, diperoleh rata-rata 

skor siswa yaitu 2,98. Ditunjukaan dengan semua siswa mengerjakan soal 

evaluasi sesuai petunjuk pengerjaan. Dalam mengerjakan soal, siswa 

melakukanya secara individu meski 9 siswa masih menyontek 1 sama lain. 

Kemudian terdapat juga 15 siswa yang masih mengganggu teman lain 
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mengerjakan. Dalam pengumpulan evaluasi yang waktunya terbatas dan kurang, 

hanya 23 siswa yang mengumpulkan tepat waktu. 

4.1.1.3.3.  Paparan Hasil Belajar Siklus I Peretemuan 1 

Hasil tes pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan 

pada siklus I pertemuan 1, diperoleh data sebagai berikut terdapat 16 siswa atau 

39,02% siswa yang belum tuntas, dan 25 siswa atau 60,98% siswa yang tuntas 

dengan nilai terendah 15 dan tertinggi 90. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram berikut ini : 

 
Gambar 4.3 : Diagram Ketuntasan Siswa Siklus I Pertemuan 1 

Data nilai hasil belajar siswa secara individu siklus I pertemuan 1 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.1.4. Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan, 

difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, (3) 

hasil tes evaluasi pembelajaran IPA. 

 

39,08% 

60,98% 

Persentase Ketuntasan Belajar 

Tidak Tuntas

tuntas
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4.1.1.4.1. Keterampilam Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan 1, sebagai berikut: 

Pada pertemuan 1, keterampilan guru dalam pembelajaran secara 

keseluruhan sudah masuk dalam kategori baik, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1. Dalam melakukan apersepsi, guru belum mengulas mata pelajaran 

sebelumnya. 

2. Dalam melakukan apersepsi guru belum memberikan contoh konkret 

mengambil langsung dari alam. 

3. Dalam memberikan penguatan, guru belum memberikan secara kelompok, 

masih secara individu. 

4. Pada saat membangun pengetahuan awal siswa, guru belum memberikan 

contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. 

5. Dalam membimbing siswa melakukan pengamatan, guru belum mengajak 

siswa melakukan percobaan secara langsung menggunakan lingkungan 

alam (fisik) sekitar. 

6. Dalam kegiatan diskusi, guru belum mengkondisikan siswa yang membuat 

gaduh sendiri. 

7. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, guru belum mengkondisikan 

siswa untuk memperhatikan presentasi, menjadikan beberapa siswa ribut 

dan berbicara dengan temannya tanpa memperhatikan. 
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8. Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru belum 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil 

presentasi dan belum menutup presentasi.  

9. Pada saat menyimpulkan hasil pembelajaran bersama, guru belum 

memberikan waktu bertanya kepada siswa mengenai materi yang kurang 

jelas. 

10. Dalam melakukan penilaian autentik melalui tes evaluasi, guru belum 

memberikan petunjuk cara pengerjaan dan memberikan motivasi 

mengerjakan kepada siswa. 

4.1.1.4.2. Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan 1, sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil observasi pada 10 indikator pada siklus I pertemuan 1, 

aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori baik, Namun dari 

10 indikator hanya beberapa siswa yang mendapat skor maksimal, itupun hanya 

dari beberapa indikator. Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. 

Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1) Siswa belum terbiasa untuk melakukan penamatan dan percobaan secara 

mandiri menggunakan lingkungan alam (fisik) sekitar. 

2) Siswa masih malu bertanya dan mengemukakan pendapat dalam 

pembelajaran. Sebagian besar siswa belum bertanya atau mengemukakan 

pendapat lebih dari 1 kali. 
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3) Siswa masih belum terbiasa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok maupun menanggapi jawaban dari kelompok yang presentasi. 

4.1.1.4.3. Hasil Belajar 

Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan pada siklus I pertemuan 1, secara keseluruhan siswa sudah mengalami 

ketuntasan dalam belajar, dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 67,68. Jika 

dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 15 dan nilai 

tertinggi yaitu 90. 

4.1.1.5. Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:  

4.1.1.5.1. Keterampilan Guru 

1) Guru perlu mengulas mata pelajaran yang lalu saat melakukan apersepsi. 

2) Dalam melakukan apersepsi guru harus memberikan contoh konkret 

langsung mengambil dari alam, seperti batu, atau tanaman. 

3) Dalam memberikan penguatan, guru harus memberikan secara kelompok, 

tidak hanya secara individu. 

4) Pada saat membangun pengetahuan awal siswa, guru harus memberikan 

contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. 
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5) Dalam membimbing siswa melakukan pengamatan, guru harus mengajak 

siswa melakukan percobaan secara langsung menggunakan lingkungan 

alam (fisik) sekitar dengan terjun langsung di lingkungan. 

6) Dalam kegiatan diskusi, guru harus mengkondisikan siswa yang 

membuat gaduh sendiri, baik dengan cara ditegur atau diberi pertanyaan. 

7) Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, guru harus mengkondisikan 

siswa untuk memperhatikan presentasi, sehingga tidak ada siswa ribut 

dan berbicara dengan temannya tanpa memperhatikan. 

8) Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru harus 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil 

presentasi dan harus menutup presentasi.  

9) Pada saat menyimpulkan hasil pembelajaran bersama, guru harus 

memberikan waktu bertanya kepada siswa mengenai materi yang kurang 

jelas. 

10) Dalam melakukan penilaian autentik melalui tes evaluasi, guru harus 

memberikan petunjuk cara pengerjaan dan memberikan motivasi 

mengerjakan kepada siswa seperti pemberian semangat. 

11) Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar lebih aktif 

lagi dalam kegiatan pembelajaran bisa melalui pemberian reward. 

4.1.1.5.2. Aktivitas Siswa 

1) Guru perlu membangkitkan motivasi siswa dengan mengajak ataupun 

memberikan pertanyaan pancingan, agar bisa lebih aktif dalam 
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menanggapi apersepsi, dalam bertanya, ataupun hal-hal lain terkait 

dengan pembelajaran. 

2) Guru perlu memotivasi dengan reward penguatan verbal dan 

membiasakan siswa untuk melakukan penamatan dan percobaan secara 

mandiri menggunakan lingkungan alam (fisisk) sekitar. 

3) Saat kegiatan presentasi kelompok, guru mengajak dan membimbing 

seluruh kelompok untuk mendengarkan, menanggapi hasil diskusi 

kelompok yang presentasi. 

4.1.1.5.3. Hasil Belajar 

Harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu memberikan motivasi siswa agar lebih 

rajin dalam belajar. 

4.1.2  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 2 

Data dalam pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 mencakup data 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil tes evaluasi 

pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan. 

 

4.1.2.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

tindakan siklus I antara lain : 

1) Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan materi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 
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tidak dapat diperbarui di lingkungnan sekitar, KD. Mengidentifikasi 

beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 

3) Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

4) Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk 

memantau proses pembelajaran melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan. 

 

4.1.2.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus I pertemuan 2 berlangsung selama 2x35  menit 

dengan langkah-langkah: 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi 

2. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 

3. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran 
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b) Kegiatan inti (50 menit) 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri  kemudian menunjukan contoh yang 

diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

2. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8 orang. 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya sesuai lembar kerja peserta didik didapat tiap kelompok yang 

dibagikan guru. 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan. 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa. 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas. 

8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya. 

9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan akhir  

10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi. 
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11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan. 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan siswa. 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan. 

c) Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi.  

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Penilaian dan tindak lanjut. 

 

4.1.2.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.2.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

0 1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran         √   3  

2 Memberikan penguatan           √  4 

3 
Melakukan konstruktivisme pengetahuan 

kepada siswa 
        √    3 

4 
Membimbing siswa melakukan kegiatan 

menemukan pengetahuannya sendiri   
        √    3 

5 Bertanya           √  4 

6 Pengadaan masyarakat belajar         √    3 

7 
Membimbing siswa mempersentasikan 

hasil diskusi 
        √    3 

8 
Membimbing siswa menarik kesimpulan 

dan melakukan refleksi 
        √    3 

9 Penilaian autentik      √       2 

10 Menutup pelajaran       √      2 

Jumlah Skor Total  30 

Kriteria Baik  

 

Data hasil pengamatan observasi keterampilan guru pada sikus I 

pertemuan 2 disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4 : Diagram Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 
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Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA  melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada  siklus I pertemuan 2, diperoleh skor 

30. Adapun secara rinci tiap-tiap indikator yang muncul pada kegiatan 

pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Indikator keterampilan guru dalam  membuka pembelajaran, memperoleh 

skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru saat pembelajaran akan dimulai guru 

mengucapkan salam, mengkondisikan siswa agar tenang untuk memulai 

pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa apakah ada yang tidak hadir. 

Tidak lupa, guru juga membuka pelajaran dengan mengaitkan pengetahuan siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. Akan tetapi guru tidak menyiapkan siswa 

secara fisik dan mental untuk kegiatan pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru dalam  memberikan penguatan mendapatkan 

skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa guru dalam memberikan penguatan kepada 

siswa secara baik. Guru telah memberikan penguatan secara verbal datau lisan 

kepada siswa. Selain itu penguatan yang diberikan kepada siswa tidak hanya 

secara verbal. Guru juga memberikan penguatan secara non verbal dengan 

gerakan, pendekatan kepada siswa, dan mengapresiasi siswa lewat pemberian 

jempol serta tepuk tangan. Penguatan yang diberikan guru kepada siswa secara 

individu juga memberikan penguatan secara kelompok. 

Indikator keterampilan guru dalam  melakukan kontruktivisme 

pengetahuan kepada siswa, guru mendapatkan skor 3. Skor yang diperoleh yakni 

pada saat memberikan contoh secara lisan kepada siswa. Guru telah mengambil 

contoh secara langsung dari lingkungan alam (fisik) sekitar. Guru juga sudah 



93 

 

 

 

 

 

menjelaskan materi secara garis besar kepada siswa sebagai stimulus 

pengembangan pemikiran dan pengetahuan siswa. Akan tetapi guru belum 

melakukan pengaitan materi dengan dunia nyata siswa. 

Indikator keterampilan guru dalam  membimbing siswa melakukan 

kegiatan menemukan pengetahuanya sendiri, mendapatkan skor 3. Hal ini 

ditunjukan dengan guru pada saat menjelaskan cara kerja kegiatan pengamatan. 

Guru juga membimbing siswa melakukan pengamatan selama kegiatan 

berlangsung. Selain itu guru juga membantu siswa yang mengalami kesuliatan 

pada saat melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar.  

Dalam pengamatan sayangnya guru belum membimbing siswa dalam 

menganalisis hasil pengamatan. 

Indikator keterampilan guru dalam  bertanya, memperoleh skor 4.  Hal 

tersebut menunjukan bahwa guru memberikan pertanyaan sebagai cara untuk 

menarik rasa ingin tahu siswa. Dalam keterampilan bertanya ini, guru telah 

mengungkapkan pertanyaan kepada siswa secara jelas. Kemudian pertanyaan juga 

berhubungan dengan materi pembelajaran. Guru juga memberikan kepada siswa 

waktu untuk berfikir mengenai jawaban dari pertanyaan. Selain itu tentunya guru 

juga memberikan konfirmasi jawaban dari pertanyaan yang telah  diberikan. 

Indikator keterampilan guru dalam  pengadaan masyarakat belajar 

mendapat skor 3. Ditunjukan dengan pembentukan kelompok secara heterogen 

yang dipimpin guru. Pada kegiatan diskusi dalam masyarakat belajar dimulai, 

guru menjelaskan cara diskusi kelompok yang dilakukan. Ini diupayakan untuk 

kemudahan dan kelancaran diskusi yang dilakukan siswa dalam kelompoknya. 
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Guru juga memberikan pengarahan serta bimbingan kepda kelompok yang 

mengalami kesulitan saat menemukan masalah dalam diskusi. Guru memantau 

siswa melakukan diskusi dengan berkeliling pada tiap kelompok guna memantau 

jalannya diskusi. Akan tetapi guru belum menetapkan berapa lamanya watu 

melakukan diskusi dan membimbing siswa melakukan diskusi. 

Indikator keterampilan guru dalam  membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusi, guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan guru dengan 

pemberian pengarahan dan petunjuk kepada siswa untuk melakukan presentasi 

hasil dikusi kelompoknya. Guru juga  mengkondisikan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Guru menunjuk siswa secara acak dari tiap 

kelompok dengan sebelumnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk  

sukarela maju mempresentasikan hasil diskusinya dengan perwakilan anggota 

kelompoknya. Akan tetapi pada saat presentasi, siswa yang mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya tampak malu-malu di depan kelas. Selain itu, siswa 

dari kelompok lain masih terlihat malu-malu juga untuk memberikan 

tanggapannya dari hasil yang dibacakan kelompok presentasi. Setelah presentasi 

guru memberikan tanggapannya mengenai hasil diskusi kelompok.  

Indikator keterampilan guru dalam  membimbing melakukan refleksi dan 

menarik kesimpulan guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan oleh guru 

dengan bersama-sama siswa melakukan refleksi serta membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran telah sesuai dengan materi pembelajaran. 

Akan tetapi guru belum memberikan kesempatan siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang paham.  
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Indikator keterampilan guru dalam  melakukan penilaian autentik, 

mendapatkan skor 2.  Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan telah memberikan tes 

evaluasi pembelajaran kepada siswa. Evaluasi yang dilakukan sudah sesuai 

dengan tujuan dan indikator pembelajaran. Guru belum memberikan petunjuk 

bagaimana cara mengerjakan evaluasi dan belum adanya motivasi selama evaluasi 

yang berlangsung. Guru telah melakukan penilaian yang sebenarnya kepada siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru dalam  menutup pelajaran, guru memperoleh 

skor 2, hal ini ditunjukkan guru dengan mengucapkan salam untuk mengakhiri 

pembelajaran dan melakukannya bersama-sama dengan siswa. Akan tetapi guru 

belum memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selain 

itu guru juga belum menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya.  

4.1.2.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data sebagai berikut : 
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 Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No 

 
Aspek yang dinilai 

Skor Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 
Rata-rata persentase 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran 
0 12 12 17 164 128 3,12 78,05% 

2 
Membangun pengetahuan 

yang dimiliki 
0 13 6 22 164 132 3,22 80,49% 

3 
Menemukan pengetahuan 

dengan pengamatan 
0 10 25 6 164 119 2,90 72,56% 

4 
Menggunakan media 

lingkungan 
0 12 29 0 164 111 2,71 67,68% 

5 Menanggapi pertanyaan 3 25 8 5 164 97 2,37 59,15% 

6 Masyarakat belajar 0 12 28 1 164 112 2,73 68,29% 

7 
Mempersentasikan hasil 

diskusi 
6 7 26 2 164 106 2,59 64,63% 

8 
Menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 
6 29 6 0 164 82 2 50% 

9 
Berpartisipasi dalam 

refleksi pembelajaran 
1 34 6 0 164 87 2,12 53,05% 

10 Mengerjakan evaluasi 1 8 9 23 164 136 3,32 82,93% 

Jumlah 27,08 
 

persentase 67,70% 
 

Kriteria Baik 
 

 

Secara lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut ini 

 

 Gambar 4.5 : Diagram Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 
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Data nilai aktivitas siswa siklus I pertemuan 2 selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus I pertemuan 2, diperoleh jumlah 

keseluruhan yaitu 27,08. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus I pertemuan 

2 masuk dalam kriteria baik. Adapun secara rinci tiap-tiap indikator yang muncul 

pada kegiatan pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Indikator aktivitas siswa dalam kesiapan siswa mengikuti pelajaran, 

diperoleh rata-rata skor yaitu 3,12. Ditunjukan dengan semua siswa pada saat 

memulai pelajaran dalam keadaan tenang dan semua siswa telah berada di dalam 

kelas, meskipun setelah itu terlihat masih ada 11 siswa yang tidak tetap duduk 

dikursinya. Pada saat guru mengecek presensi siswa dan bertanya kepada siswa 

dikelas, semuanya memberikan jawaban, walaupun beberapa siswa sambil sibuk 

mempersiapkan bukunya. Dalam mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran, 17 

siswa yang sudah mempersiapkannya dari awal pelajaran. 

Indikator aktivitas siswa dalam  membangun pengetahuan yang dimiliki, 

melalui penjelasan guru, pertanyaan, ilustrasi dan mencatat penjelasan yang 

diberikan. Pada indikator ini, siswa memperoleh rata-rata skor 3,22. Hal ini dapat 

dilihat dari sikap siswa. Siswa mendengarkan penjelasan guru, 28 siswa tampak 

menaggapi pertanyaan guru “siapa yang dirumahnya punya motor? Bahan 

bakarnya memekai apa?”, kemudian memperhatikan ilustrasi yang diberikan guru, 

meski baru 23 siswa yang dengan seksama. Siswa mencatat penjelasan guru 
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sebagai bahan referensi awal dari materi pembelajaran, tetapi masih ada 1 siswa 

bengong saja. 

Indikator aktivitas siswa dalam menemukan pengetahuan dengan 

pengamatan, diperoleh rata-rata skor 2,90. Hal ini ditunjukan dengan semua siswa 

berpartisipasi dalam kegaitan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar. 

Pengamatan yang dilakaukan sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh 

guru, walau ada  siswa yang mengamati dengan sesuka hatinya. Pengamatan yang 

dilakukan siswa sesuai dengen kelompok pengamatan dan bersamaa dengan 

kelompok, meskipun ada  siswa yang sendrian, tidak bersama dengan 

kelompoknya mengamati, tetapi dalam kajian dan bagian pengamatan sudah 

sesuai. Karena baru pertama kali, maka baru ada 6 siswa yang bertanya kepada 

guru saat menemukan masalah dalam pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam menggunakan media lingkungan alam 

(fisik) sekitar, memperoleh rata-rata skor 2,71. Adapun dapat dijelaskan dari 

kegiatan siswa memperhatikan penjelasan guru dalam memanfaatkan media 

lingkungan alam (fisik) sekitar. Siswa juga melakukan pengamatan di lingkungan 

(alam) fisik sekitar. Kedua indikator tersebut dilakukan oleh semua siswa. Dalam 

mengumpulkan data pengamatan, 29 siswa yang melakukannya, 8 siswa hanya 

mengamati tanpa mencatat, dan 4 siswa hanya bengong di luar kelas. Semua siswa 

belum melakukan percobaan menggunakan lingkungan alam (fisik) sekitar, 

dikarenakan hanya melakukan pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam  menanggapi pertanyaan, memperoleh 

rata-rata skor 2,37. Hal ini ditunjukan pada indikator menyimak pertanyaan yang 
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diberikan guru. Pertanyaan “apa yang bapak injak ini”? mendapat tanggapan dari 

siswa dengan menjawab “tanah, batu, kerikil, sepatu” dan guru mengkonfirmasi 

“iya benar, tanah. Tanah apakah bisa diadakan lagi kalau habis?” siswa merespon 

“ bisa, tidak”. “coba kalian cari apakah tanah dan sumber daya yang lain bisa 

diadakan kembali?catat di bukumu semua SDA yang ada”, secara serentak siswa 

menjawab “iya pak!”. Akan tetapi 3 siswa tidak menjawab sibuk sendiri dan 

berbicara dengan temannya. Siswa belum memberikan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi sebagai lanjutan dari pertanyaan guru, 14 siswa 

bertanya walau semua pertanyaan belum sesuai dengan materi.  

Indikator aktivitas siswa dalam  masyarakat belajar yang terdapat kegiatan 

diskusi kelompok, memperoleh rata-rata skor 2,73. Hal ini ditunjukan dengan 

semua siswa berkelompok dengan tertib dan memperhatikan penjelasan guru 

mengenai kegiatan diskusi. Siswa juga berdiskusi sesuai dengan kelompok 

diskusinya untuk mengerjakan lembar kerja, meski ada 11 siswa dari kelompok 

yang berbeda sibuk dengan kegiatannya sendiri, berbicara, jalan-jalan keliling 

kelas, dan juga ada yang mengganggu temannya yang lain. Belum ada siswa yang 

mendiskusikan hasil pengamatan. Siswa hanya mengambil data dari siswa yang 

paling banyak memperoleh data saat pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam  mempresentasikan hasil diskusi, diperoleh 

rata-rata skor 2,59.  Ditunjukan dengan semua siswa mendengarkan dan 

memperhatikan ilustrasi guru menganai cara dan prosedur presentasi yang akan 

dilakukan. Siswa telah siap mempersentasikan hasil diskusinya dengan duduk dan 

memperhatiakan. Meski ada 8 siswa yang masih saja membuat gaduh kelas 
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dengan berbicara dengan teman yang lainnya. Siswa berani mempersentasikan 

hasil diskusi, dengan 5 siswa mewakili setiap kelompok yang ada. 28 siswa 

memperhatikan presentasi, sedangkan yang lainya cuek dan berbicara dengan 

teman lainnya. 

Indikator aktivitas siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama, memperoleh rata-rata skor 2. Adapun dapat dijelaskan semua siswa 

mendengarkan konfirmasi guru. Dan 35 siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 6 siswa hanya diam dan bengong. Dalam membuat kesimpulan 

bersama 2 siswa yang mengajukan pertanyaan lanjutan guna lebih jelasnya 

kesimpulan yang disimpulkan bersama. 4 siswa memberikan tanggapan dari 

pertanyaan lanjutan oleh siswa. Siswa yang lain masih merasa malu-malu untuk 

bertanya. 

Indikator aktivitas siswa dalam berpartisipasi merefleksi pembelajaran, 

mendapatkan rata-rata skor 2,12. Ditunjukan dengan semua siswa bersama guru 

merefleksi pembelajaran. Siswa juga memperhatikan refleksi guru, meski 2 siswa 

masih saja ngobrol dan asik sendiri. Ini menjadikan slah satu dari kedua siswa 

yang mengobrol bertanya kepada guru mengenai materi yang kurang jelas 

bersama dengan 4 temannya. Siswa belum berinisiatif untuk mencatat hasil 

refleksi dengan sendirinya, hanya 2 siswa yang mencatat. 

Indikator aktivitas siswa dalam  mengerjakan evaluasi, diperoleh rata-rata 

skor siswa yaitu 3,32. Ditunjukaan dengan semua siswa mengerjakan soal 

evaluasi sesuai petunjuk pengerjaan. Dalam mengerjakan soal, siswa 

melakukanya secara individu meski 8 siswa masih menyontek satu sama lain. 
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Kemudian terdapat juga 12 siswa yang masih mengganggu teman lain 

mengerjakan. Dalam pengumpulan evaluasi yang waktunya terbatas, hanya 25 

siswa mengumpulkan tepat waktu. 

4.1.2.3.3 Paparan Hasil Belajar Siklus I Peretemuan 2 

 Hasil tes pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan 

pada siklus I pertemuan 2, diperoleh data terdapat 11 siswa atau 26,83% siswa 

yang belum tuntas, dan 30 siswa atau 73,17% siswa yang tuntas dengan nilai 

terendah 40 dan tertinggi 90. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini 

: 

 
Gambar 4.6 : Diagram Ketuntasan Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

Data nilai hasil belajar siswa siklus I pertemuan 2 selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

4.1.2.4. Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan, 

difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, (3) 

hasil tes evaluasi pembelajaran IPA. 

26,83% 

73,17% 

Persentase Ketuntasan Belajar 

Tidak Tuntas

tuntas
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4.1.2.4.1. Keterampilam Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan 2, sebagai berikut: 

 

Pada pertemuan 2, keterampilan guru dalam pembelajaran secara 

keseluruhan sudah masuk dalam kategori baik, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1. Dalam membuka pelajaran, guru belum menyiapkan siswa secara fisik dan 

mental untuk kegiatan pembelajaran. 

2. Dalam memberikan penguatan, guru belum memberikan secara kelompok, 

masih secara individu. 

3. Pada saat membangun pengetahuan awal siswa, guru belum memberikan 

contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. 

4. Dalam membimbing siswa melakukan pengamatan, guru belum mengajak 

siswa melakukan percobaan secara langsung menggunakan lingkungan 

alam (fisik) sekitar dan menganalisis hasil pengamatan. 

5. Dalam kegiatan diskusi, guru belum mengkondisikan siswa yang membuat 

gaduh sendiri. 

6. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, guru belum mengkondisikan 

siswa untuk memperhatikan presentasi, menjadikan beberapa siswa ribut 

dan berbicara dengan temannya tanpa memperhatikan. 
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7. Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru belum 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil 

presentasi.  

8. Pada saat menyimpulkan hasil pembelajaran bersama, guru belum 

memberikan waktu bertanya kepada siswa mengenai materi yang kurang 

jelas. 

9. Dalam melakukan penilaian autentik melalui tes evaluasi, guru belum 

memberikan petunjuk cara pengerjaan dan memberikan motivasi 

mengerjakan kepada siswa. 

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan 2, sebagai berikut: 

 

Berdasarkan hasil observasi pada 10 indikator pada siklus I pertemuan 2, 

aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori baik, Namun dari 

10 indikator hanya beberapa siswa yang mendapat skor maksimal, itupun hanya 

beberapa indikator. Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. 

Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1) Siswa belum terbiasa untuk melakukan penamatan dan percobaan secara 

mandiri menggunakan lingkungan alam (fisisk) sekitar. 

2) Siswa malu bertanya dan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. 

Sebagian besar siswa belum bertanya atau mengemukakan pendapat lebih 

dari 1 kali. 



104 

 

 

 

 

 

3) Siswa belum terbiasa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

maupun menanggapi jawaban dari kelompok yang presentasi. 

4) Siswa kurang termotivasi untuk segera mengerjakan soal evaluasi dengan 

waktu yang terbatas. 

4.1.2.4.3. Hasil Belajar 

Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan pada siklus I pertemuan 2, secara keseluruhan siswa sudah mengalami 

ketuntasan dalam belajar, dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 67,68. Jika 

dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 40 dan nilai 

tertinggi yaitu 90. Terdapat 11 siswa atau 26,83% siswa yang belum tuntas, dan 

30 siswa atau 73,17% siswa yang tuntas. 

4.1.2.5. Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain: 

4.1.2.5.1. Keterampilan Guru 

1) Dalam membuka pelajaran, guru harus menyiapkan siswa secara fisik 

dan mental untuk kegiatan pembelajaran baik dengan mengajak siswa 

secara langsaung atau memberi penguatan verbal.. 

2) Dalam memberikan penguatan, guru harus memberikannya secara 

kelompok, tidak hanya secara individu. 
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3) Pada saat membangun pengetahuan awal siswa, guru harus memberikan 

contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. 

4) Dalam membimbing siswa melakukan pengamatan, guru harus mengajak 

siswa melakukan percobaan secara langsung menggunakan lingkungan 

alam (fisik) sekitar dan menganalisis hasil pengamatan. 

5) Dalam kegiatan diskusi, guru harus mengkondisikan siswa yang 

membuat gaduh sendiri baik menegur langsung atau memberi 

pertanyaan.. 

6) Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, guru harus mengkondisikan 

siswa supaya tenang dan memperhatikan presentasi, sehingga siswa tidak 

ribut dan berbicara dengan temannya tanpa memperhatikan. 

7) Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru harus 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil 

presentasi.  

8) Pada saat menyimpulkan hasil pembelajaran bersama, guru harus 

memberikan waktu bertanya kepada siswa mengenai materi yang kurang 

jelas. 

9) Dalam melakukan penilaian autentik melalui tes evaluasi, guru harus 

memberikan petunjuk cara pengerjaan dan memberikan motivasi 

mengerjakan kepada siswa baik dengan reward penguatan verbal atau 

non verbal. 
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4.1.2.5.2. Aktivitas Siswa 

1) Guru perlu memberikan motivasi dengan mengajak dan memberikan 

penguatan verbal serta membiasakan siswa agar terbiasa untuk 

melakukan penamatan dan percobaan secara mandiri menggunakan 

lingkungan alam (fisisk) sekitar. 

2) Guru perlu memotivasi dan membiasakan siswa bertanya dan 

mengemukakan pendapat dalam pembelajaran.  

3) Guru perlu memotivasi dengan pemberian kata-kata penyemangat dan 

membiasakan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

maupun menanggapi jawaban dari kelompok yang presentasi. 

4) Guru perlu memberikan motivasi untuk segera mengerjakan soal evaluasi 

dan memanajemen waktu supaya waktu mengerjakan soal cukup dan 

tidak terbatas. 

4.1.2.5.3. Hasil Belajar 

Harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu memberikan motivasi siswa agar lebih 

rajin dalam belajar. 

4.1.3  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 1 

Data dalam pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 1 mencakup data 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil tes evaluasi 

pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan. 
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4.1.3.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

tindakan siklus II antara lain : 

1) Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan materi pemanfaatan sumber daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak dapat diperbarui di lingkungnan sekitar, KD. 

Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

3) Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

4) Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk 

memantau proses pembelajaran melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan. 

4.1.3.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus II pertemuan 1 berlangsung selama 2x35  menit 

dengan langkah-langkah: 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi 

2. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 
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3. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran 

b) Kegiatan inti (50 menit) 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri kemudian menunjukan contoh yang 

diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

2. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8 orang. 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya sesuai lembar kerja peserta didik didapat tiap kelompok yang 

dibagikan guru. 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan. 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa. 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas. 
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8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya. 

9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan akhir  

10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi. 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan. 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan siswa. 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan. 

c) Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Penilaian dan tindak lanjut. 

4.1.3.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.3.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 1 diperoleh data:  
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Tabel 4.5 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

No Indikator 
Tingkat Kemampuan 

Skor 
0 1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran          √  4  

2 Memberikan penguatan          √   4 

3 
Melakukan konstruktivisme 

pengetahuan kepada siswa 
       √     3 

4 

Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

menemukan pengetahuannya 

sendiri   

         √   4 

5 Bertanya          √   4 

6 Pengadaan masyarakat belajar         √    3 

7 

Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi 

        √    3 

8 

Membimbing siswa menarik 

kesimpulan dan melakukan 

refleksi 

          √  4 

9 Penilaian autentik           √  4 

10 Menutup pelajaran         √    3 

Jumlah Skor Total  36 

Kriteria Sangat Baik  

Data hasil pengamatan observasi keterampilan guru pada sikus II pertemuan 1 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 
Gambar 4.7 : Diagram Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 
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Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA  melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 1, diperoleh skor 

36. Adapun secara rinci tiap-tiap indikator yang muncul pada kegiatan 

pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Indikator keterampilan guru dalam membuka pembelajaran, memperoleh 

skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru saat pembelajaran akan dimulai guru 

mengucapkan salam, mengkondisikan siswa agar tenang untuk memulai 

pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa apakah ada yang tidak hadir. 

Tidak lupa, guru juga membuka pelajaran dengan mengaitkan pengetahuan siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. Guru juga sudah menyiapkan siswa secara 

psikis dan fisik untuk memulai pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru dalam memberikan penguatan mendapatkan 

skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa guru dalam memberikan penguatan kepada 

siswa secara baik. Guru telah memberikan penguatan secara verbal datau lisan 

kepada siswa. Selain itu penguatan yang diberikan kepada siswa tidak hanya 

secara verbal. Guru juga memberikan penguatan secara non verbal dengan 

gerakan, pendekatan kepada siswa, dan mengapresiasi siswa lewat pemberian 

jempol serta tepuk tangan. Penguatan yang diberikan guru kepada siswa secara 

individu, serta secara kelompok. 

Indikator keterampilan guru dalam melakukan kontruktivisme 

pengetahuan kepada siswa, guru mendapatkan skor 2. Skor yang diperoleh yakni 

pada saat memberikan contoh secara lisan kepada siswa. Guru juga telah 

mengambil contoh secara langsung dari lingkungan alam (fisik) sekitar. Guru juga 
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sudah menjelaskan materi secara garis besar kepada siswa sebagai stimulus 

pengembangan pemikiran dan pengetahuan siswa. Akan tetapi materi belum 

dikaitkan dengan dunia nyata siswa. 

Indikator keterampilan guru dalam membimbing siswa melakukan 

kegiatan menemukan pengetahuanya sendiri, mendapatkan skor 3. Hal ini 

ditunjukan dengan guru pada saat menjelaskan cara kerja kegiatan pengamatan. 

Guru  membimbing siswa melakukan pengamatan selama kegiatan berlangsung. 

Selain itu guru juga membantu siswa yang mengalami kesuliatan saat melakukan 

kegiatan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar.  

Indikator keterampilan guru dalam bertanya, memperoleh skor 4.  Hal 

tersebut menunjukan bahwa guru memberikan pertanyaan sebagai cara untuk 

menarik rasa ingin tahu siswa. Dalam keterampilan bertanya ini, guru telah 

mengungkapkan pertanyaan kepada siswa secara jelas. Kemudian pertanyaan juga 

berhubungan dengan materi pembelajaran. Guru juga memberikan kepada siswa 

waktu untuk berfikir mengenai jawaban dari pertanyaan. Guru juga memberikan 

konfirmasi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. 

Indikator keterampilan guru dalam penadaan masyarakat belajar mendapat 

skor 3. Ditunjukan dengan pembentukan kelompok secara heterogen yang 

dipimpin guru. Guru menjelaskan cara diskusi kelompok yang dilakukan. Ini 

diupayakan untuk kemudahan dan kelancaran diskusi yang dilakukan siswa dalam 

kelompoknya serta memberikan pengarahan, bimbingan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan saat menemukan masalah dalam diskusi. Guru memantau 

siswa melakukan diskusi dengan berkeliling pada tiap kelompok guna memantau 



113 

 

 

 

 

 

jalannya diskusi. Tetapi guru belum menetapkan berapa lamanya watu melakukan 

diskusi dan membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi per kelompok. 

Indikator keterampilan guru dalam  membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusi, guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan guru dengan 

pemberian pengarahan dan petunjuk kepada siswa untuk melakukan presentasi 

hasil dikusi kelompoknya, mengkondisikan siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya, menunjuk siswa secara acak dari tiap kelompok dengan sebelumnya 

memberikan kesempatan kepada kelompok untuk  sukarela maju 

mempresentasikan hasil diskusinya dengan perwakilan anggota kelompoknya. 

Setelah presentasi guru memberikan tanggapannya mengenai hasil diskusi 

kelompok.  

Indikator keterampilan guru dalam membimbing melakukan refleksi dan 

menarik kesimpulan guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan oleh guru 

dengan bersama-sama siswa melakukan refleksi serta membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran telah sesuai dengan materi pembelajaran. 

Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa dengan bertanya mengenai 

materi yang kurang jelas pada saat pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru dalam melakukan penilaian autentik, 

mendapatkan skor 4.  Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan memberikan tes 

evaluasi pembelajaran kepada siswa. Evaluasi yang dilakukan sudah sesuai 

dengan tujuan dan indikator pembelajaran. Guru sudah memberikan petunjuk 

bagaimana cara mengerjakan evaluasi dan memberikan motivasi selama evaluasi 
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yang berlangsung. Guru telah melakukan penilaian yang sebenarnya kepada siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru dalam  menutup pelajaran, guru memperoleh 

skor 3, hal ini ditunjukkan guru dengan mengucapkan salam untuk mengakhiri 

pembelajaran dan melakukannya bersama-sama dengan siswa. Guru juga 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Meskipun guru 

juga belum menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

4.1.3.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 1 diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

NO Aspek yang dinilai 
Skor Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 
Rata-rata Persentase  

1 2 3 4 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran 
0 5 14 22 164 140 3,41 85,37% 

2 
Membangun pengetahuan 

yang dimiliki 
0 6 12 23 164 140 3,41 85,37% 

3 
Menemukan pengetahuan 

dengan pengamatan 
0 4 12 25 164 144 3,51 87,81% 

4 
Menggunakan media 

lingkungan 
0 5 36 0 164 118 2,88 71,95% 

5 Menanggapi pertanyaan 0 15 18 8 164 116 2,83 70,73% 

6 Masyarakat belajar 0 11 13 17 164 129 3,15 78,66% 

7 
Mempersentasikan hasil 

diskusi 
4 6 27 4 164 113 2,76 68,90% 

8 
Menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 
5 12 23 1 164 102 2,49 62,20% 

9 
Berpartisipasi dalam 

refleksi pembelajaran 
1 16 18 6 164 111 2,71 67,68% 

10 Mengerjakan evaluasi 3 3 3 32 164 146 3,56 89,02% 

Jumlah 30,71  

Persentase  76,77%  

Kriteria 
sangat 

Baik  

Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

 Diagram 4.8 : Diagram Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 
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Data nilai aktivitas siswa siklus II pertemuan 1 selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 1, diperoleh 

jumlah keseluruhan yaitu 30,71. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus II 

pertemuan 1 masuk dalam kriteria Sangat baik. Adapun secara rinci tiap-tiap 

indikator yang muncul pada kegiatan pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

Indikator aktivitas siswa dalam kesiapan siswa mengikuti pelajaran, 

diperoleh rata-rata skor yaitu 3,41. Ditunjukan dengan semua siswa pada saat 

memulai pelajaran dalam keadaan tenang dan semua siswa telah berada di dalam 

kelas, meskipun setelah itu terlihat 5 siswa yang tidak berada pada tempat 

duduknya masing-masing. Pada saat guru mengecek presensi siswa dan bertanya 

kepada siswa dikelas, semuanya memberikan jawaban, walaupun beberapa siswa 

sambil sibuk mempersiapkan bukunya. Dalam mempersiapkan alat tulis dan buku 

pelajaran baru 22 siswa yang sudah mempersiapkannya dari awal pelajaran. 

Indikator aktivitas siswa dalam  membangun pengetahuan yang dimiliki, 

melalui penjelasan guru, pertanyaan, ilustrasi dan mencatat penjelasan yang 

diberikan. Pada indikator ini, siswa memperoleh rata-rata skor 3,41. Hal ini dapat 

dilihat dari sikap siswa. Siswa mendengarkan penjelasan guru, menaggapi 

pertanyaan guru “siapa yang dirumahnya punya kebun, sawah, ladang? Ditanami 

apa?”, siswa menjawab dengan “ kacang, jagung, pisang, ketela” secara serentak. 

Kemudian memperhatikan ilustrasi yang diberikan guru, meski 2 anak terlihat 
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sibuk dengan mainan yang dibawanya. Siswa mencatat penjelasan dari guru 

sebagai bahan referensi awal dari materi pembelajaran. 

Indikator aktivitas siswa dalam menemukan pengetahuan dengan 

pengamatan, diperoleh rata-rata skor 3,51. Hal ini ditunjukan dengan semua siswa 

ikut berpartisipasi dalam kegaitan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar. 

Pengamatan yang dilakaukan sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh 

guru. Pengamatan yang dilakukan siswa sesuai dengen kelompok pengamatan dan 

bersama dengan kelompok. Pada saat pengamatan, 22 siswa dari kelompok yang 

berbeda bertanya kepada guru saat menemukan masalah dalam pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam menggunakan media lingkungan alam 

(fisik) sekitar, memperoleh rata-rata skor 2,88. Adapun dapat dijelaskan dari 

kegiatan siswa memperhatiakn penjelasan guru dalam memanfaatkan media 

lingkungan alam (fisik) sekitar. Siswa juga melakukan pengamatan di lingkungan 

(alam) fisik sekitar. Kedua indikator tersebut dilakukan oleh semua siswa kelas V. 

Dalam mengumpulkan data dari pengamatan, semua siswa melakukannya, 5 siswa 

hanya mengamati tanpa mencatat. Semua siswa belum melakukan percobaan 

menggunakan lingkungan alam (fisik) sekitar, dikarenakan masih hanya 

melakukan pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam  menanggapi pertanyaan, memperoleh 

rata-rata skor 2,83. Hal ini ditunjukan pada indikator menyimak pertanyaan yang 

diberikan guru. Pertanyaan “itu ada bunga mawar, biasanya untuk apa? 

Bagaimana cara agar bunga mawar tetap lestari?”, mendapat tanggapan dari siswa 

dengan menjawab “stek, dikawinkan” dan guru mengkonfirmasi “iya benar, masih 
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banyak lagi sumber daya alam, catat semua dan cari tau ya!” siswa merespon “ iya 

, pak”. Banyak siswa yang bertanya meskipun hanya 8 siswa yang bertanya 

sesuaid engan materi. 

Indikator aktivitas siswa dalam  masyarakat belajar yang terdapat kegiatan 

diskusi kelompok, memperoleh rata-rata skor 3,15. Hal ini ditunjukan dengan 

semua siswa berkelompok dengan tertib dan memperhatikan penjelasan guru 

mengenai kegiatan diskusi dalam masyarakat belajar ini. Siswa juga berdiskusi 

sesuai dengan kelompok diskusinya untuk mengerjakan lembar kerja, meski ada 

12 siswa dari kelompok yang berbeda sibuk dengan kegiatannya sendiri, 

berbicara, jalan-jalan keliling kelas, dan juga ada yang mengganggu temannya 

yang lain. Siswa juga mulai mendiskusikan hasil pengamatan. Siswa mengambil 

data dari hasil diskusi pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam  mempresentasikan hasil diskusi, diperoleh 

rata-rata skor 2,76.  Ditunjukan dengan semua siswa mendengarkand an 

memperhatikan ilustrasi guru menganai cara dan prosedur presentasi yang akan 

dilakukan. Siswa telah siap mempersentasikan hasil diskusinya dengan duduk dan 

memperhatiakan. Meski ada 10 siswa yang masih saja membuat gaduh kelas 

dengan berbicara dengan teman yang lainnya. Siswa berani mempersentasikan 

hasil diskusi, dengan 5 siswa mewakili setiap kelompok yang ada.  

Indikator aktivitas siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama, memperoleh rata-rata skor 2,49. Adapun dapat dijelaskan semua siswa 

mendengarkan konfirmasi guru. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 2 siswa hanya diam dan bengong, 3 siswa sibuk dengan mengobrol. 
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Dalam membuat kesimpulan bersama 16 siswa yang mengajukan pertanyaan 

lanjutan guna lebih jelasnya kesimpulan yang disimpulkan bersama. Ini mendapat 

tanggapan 9 siswa lainya dari pertanyaan lanjutan oleh siswa. Siswa yang lain 

masih merasa malu-malu untuk bertanya dan memberikan tanggapan. 

Indikator aktivitas siswa dalam partisipasi merefleksi pembelajaran, 

mendapatkan rata-rata skor 2,71. Ditunjukan dengan semua siswa bersama guru 

merefleksi pembelajaran. Siswa juga memperhatikan refleksi guru, meski 2 siswa 

masih saja ngobrol. Siswa telah mencatat hasil refleksi yang dilakukan. Dan 6 

siswa mengajukan pertanyaan mengenai materi yang kurang jelas. 

Indikator aktivitas siswa dalam  mengerjakan evaluasi, diperoleh rata-rata 

skor siswa yaitu 3,56. Ditunjukaan dengan semua siswa mengerjakan soal 

evaluasi sesuai petunjuk pengerjaan. Dalam mengerjakan soal, siswa 

melakukanya secara individu meski 6 siswa masih suka menyontek satu sama 

lain. Kemudian terdapat juga 5 siswa yang masih mengganggu teman lain 

mengerjakan. Dalam pengumpulan evaluasi, hanya 6 siswa yang mengumpulkan 

tidak tepat waktu. 

4.1.3.3.3 Paparan Hasil Belajar Siklus II Peretemuan 1 

Hasil tes pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan 

pada siklus II pertemuan 1, diperoleh data 7 siswa atau 17,07%% siswa yang 

belum tuntas, dan 34 siswa atau 82,93% siswa yang tuntas dengan nilai terendah 

50 dan tertinggi 95. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : 
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Gambar 4.9 : Diagram Ketuntasan Siswa Siklus II Pertemuan 1 

Data nilai hasil belajar siswa siklus II pertemuan 1 selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

4.1.3.4. Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan, 

difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, (3) 

hasil tes evaluasi pembelajaran IPA. 

4.1.3.4.1. Keterampilam Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 

II pertemuan 1, sebagai berikut: 

 

Pada pertemuan 1, keterampilan guru dalam pembelajaran secara 

keseluruhan sudah masuk dalam kategori sangat baik, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1. Pada saat membangun pengetahuan awal siswa, guru belum memberikan 

contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. 

17,07% 

82,93% 

Persentase Ketuntasan Belajar 

Tidak Tuntas

tuntas
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2. Dalam membimbing siswa melakukan pengamatan, guru belum 

membimbing siswa menganalisis hasil pengamatan. 

3. Dalam kegiatan diskusi, guru belum mengkondisikan siswa yang membuat 

gaduh sendiri. 

4. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, guru belum mengkondisikan 

siswa untuk memperhatikan presentasi, menjadikan beberapa siswa ribut 

dan berbicara dengan temannya tanpa memperhatikan. 

5. Ketika menutup pelajaran, guru belum menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

4.1.3.4.2.  Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus II 

pertemuan 1, sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil observasi pada 10 indikator pada siklus II pertemuan 1, 

aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori sangat baik. 

Namun dari 10 indikator hanya beberapa siswa yang mendapat skor maksimal. 

Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan 

tersebut yaitu: 

1) Dalam kegiatan diskusi juga masih banyak siswa yang tidak ikut 

menyimpulkan hasil diskusi. 

2) Beberapa siswa belum mengerjakan tes evaluasi secara individu. 

3) Siswa masih belum berinisiatif maju mempersentasikan hasil diskusinya. 
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4.1.3.4.3. Hasil Belajar 

Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan pada siklus II pertemuan 1, secara keseluruhan siswa sudah 

mengalami ketuntasan dalam belajar, dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 

77,93. Jika dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 50 

dan nilai tertinggi yaitu 95. Terdapat 7 siswa atau 17,07% siswa yang belum 

tuntas, dan 34 siswa atau 82,93% siswa yang tuntas. 

4.1.3.5 Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:  

4.1.3.5.1 Keterampilan Guru 

1) Pada saat membangun pengetahuan awal siswa, guru harus memberikan 

contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. 

2) Dalam membimbing siswa melakukan pengamatan, guru harus 

membimbing siswa menganalisis hasil pengamatan. 

3) Dalam kegiatan diskusi, guru harus mengkondisikan siswa yang membuat 

gaduh sendiri agar tenang dan memperhatikan. 

4) Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, guru harus mengkondisikan 

siswa untuk memperhatikan presentasi, agar siswa tidak ribut dan 

berbicara dengan temannya tanpa memperhatikan. 
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5) Ketika menutup pelajaran, guru harus menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

4.1.3.5.2 Aktivitas Siswa 

1) Dalam kegiatan diskusi, guru harus memberikan motivasi dengan 

penguatan verbal agar siswa ikut menyimpulkan hasil diskusi. 

2) Dalam mengerjakan evaluasi, guru harus memberikan motivasi dengan 

penguatan verbal dan menegur secara langsung agar siswa mengerjakan 

tes evaluasi secara individu. 

3) Guru harus memberikan motivasi dengan penguatan verbal agar siswa 

berinisiatif maju mempersentasikan hasil diskusinya. 

4.1.3.5.3 Hasil Belajar 

Harus dilakukan perbaikan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, yaitu memberikan motivasi siswa agar lebih rajin dalam belajar. 

 

4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

Data dalam pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 2 mencakup data 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil tes evaluasi 

pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan. 

4.1.4.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

tindakan siklus II antara lain : 

1) Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan materi dampak kegiatan manusia terhadap 
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lingkungnan sekitar, KD. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

3) Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

4) Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk 

memantau proses pembelajaran melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan. 

4.1.4.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus II pertemuan 2 berlangsung selama 2x35  menit 

dengan langkah-langkah: 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi. 

2. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 

3. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran. 
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b) Kegiatan inti (50 menit) 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri kemudian menunjukan contoh yang 

diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

2. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8 orang. 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya sesuai lembar kerja peserta didik didapat tiap kelompok yang 

dibagikan guru. 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan. 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa. 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas. 

8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya. 

9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan 

akhir.  
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10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi. 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan. 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan siswa. 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan. 

c) Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi.  

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi.  

4. Penilaian dan tindak lanjut. 

4.1.4.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.4.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

No Indikator 
Tingkat Kemampuan 

Skor 
0 1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran           √  4 

2 Memberikan penguatan           √  4 

3 
Melakukan konstruktivisme 

pengetahuan kepada siswa 
          √  4 

4 

Membimbing siswa melakukan 

kegiatan menemukan 

pengetahuannya sendiri   

          √  4 

5 Bertanya           √  4 

6 Pengadaan masyarakat belajar           √  4 

7 
Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil diskusi 
          √  4 

8 

Membimbing siswa menarik 

kesimpulan dan melakukan 

refleksi 

          √  4 

9 Penilaian autentik           √  4 

10 Menutup pelajaran         √    3 

Jumlah Skor Total 39  

Kriteria 
Sangat 

Baik 

 

Data hasil pengamatan observasi keterampilan guru pada sikus 2 pertemuan 2 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10 : Diagram Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 
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Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA  melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 2, diperoleh skor 

39 dengan kriteria sangat baik. Adapun secara rinci tiap-tiap indikator yang 

muncul pada kegiatan pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Indikator keterampilan guru dalam membuka pembelajaran, memperoleh 

skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru saat pembelajaran dimulai guru 

mengucapkan salam, mengkondisikan siswa agar tenang untuk memulai 

pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa apakah ada yang tidak hadir. 

Tidak lupa, guru juga membuka pelajaran dengan mengaitkan pengetahuan siswa 

dengan materi yang akan dipelajari dan mengulas pelajaran pada pembelajaran 

sebelumnya. 

Indikator keterampilan guru dalam  memberikan penguatan mendapatkan 

skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa guru dalam memberikan penguatan kepada 

siswa secara baik. Guru telah memberikan penguatan secara verbal datau lisan 

kepada siswa. Selain itu penguatan yang diberikan kepada siswa tidak hanya 

secara verbal. Guru juga memberikan penguatan secara non verbal dengan 

gerakan, pendekatan kepada siswa, dan mengapresiasi siswa lewat pemberian 

jempol serta tepuk tangan. Penguatan yang diberikan guru kepada siswa secara 

individu, maupun penguatan secara kelompok. 

Indikator keterampilan guru dalam melakukan kontruktivisme 

pengetahuan kepada siswa, guru mendapatkan skor 4. Skor yang diperoleh yakni 

pada saat memberikan contoh secara lisan kepada siswa. Guru tidak hanya 

memberi contoh secara lisan tetapi secara langsung dari lingkungan alam (fisik) 
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sekitar. Guru juga sudah menjelaskan materi secara garis besar kepada siswa 

sebagai stimulus pengembangan pemikiran dan pengetahuan siswa. 

Indikator keterampilan guru dalam membimbing siswa melakukan 

kegiatan menemukan pengetahuanya sendiri, mendapatkan skor . Hal ini 

ditunjukan dengan guru pada saat menjelaskan cara kerja kegiatan pengamatan. 

Guru membimbing siswa melakukan pengamatan selama kegiatan berlangsung. 

Selain itu guru, membantu siswa yang mengalami kesuliatan pada saat melakukan 

kegiatan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar.  

Indikator keterampilan guru dalam bertanya, memperoleh skor 4.  Hal 

tersebut menunjukan bahwa guru memberikan pertanyaan sebagai cara untuk 

menarik rasa ingin tahu siswa. Dalam keterampilan bertanya ini, guru telah 

mengungkapkan pertanyaan kepada siswa secara jelas. Kemudian pertanyaan juga 

berhubungan dengan materi pembelajaran. Guru memberikan kepada siswa waktu 

untuk berfikir mengenai jawaban dari pertanyaan. Selain itu tentunya guru juga 

memberikan konfirmasi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. 

Indikator keterampilan guru dalam pengadaan masyarakat belajar 

mendapat skor 4. Ditunjukan dengan pembentukan kelompok secara heterogen 

yang dipimpin guru. Pada kegiatan diskusi dalam masyarakat belajar dimulai, 

guru menjelaskan cara diskusi kelompok yang dilakukan. Guru juga memberikan 

pengarahan serta bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan saat 

menemukan masalah dalam diskusi. Guru memantau siswa melakukan diskusi 

dengan berkeliling pada tiap kelompok guna memantau jalannya diskusi 
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Indikator keterampilan guru dalam membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusi, guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan guru dengan 

pemberian pengarahan dan petunjuk kepada siswa untuk melakukan presentasi 

hasil dikusi kelompoknya. Guru juga mengkondisikan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Guru menunjuk siswa secara acak dari tiap 

kelompok dengan sebelumnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

sukarela maju mempresentasikan hasil diskusinya dengan perwakilan anggota 

kelompoknya. Siswa yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sudah 

tidak tampak malu-malu di depan kelas. Selain itu, siswa dari kelompok lain juga 

tidak malu-malu lagi untuk memberikan tanggapannya dari hasil yang dibacakan 

kelompok presentasi. Setelah presentasi guru memberikan tanggapannya 

mengenai hasil diskusi kelompok.  

Indikator keterampilan guru dalam  membimbing melakukan refleksi dan 

menarik kesimpulan guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan oleh guru 

dengan bersama-sama siswa melakukan refleksi serta membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran telah sesuai dengan materi pembelajaran. 

Guru juga telah memberikan kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang kurang paham.  

Indikator keterampilan guru dalam melakukan penilaian autentik, 

mendapatkan skor 4.  Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan telah memberikan tes 

evaluasi pembelajaran kepada siswa. Evaluasi yang dilakukan sudah sesuai 

dengan tujuan dan indikator pembelajaran. Guru memberikan petunjuk bagaimana 

cara mengerjakan evaluasi dan pemberian motivasi selama evaluasi berlangsung. 
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Guru telah melakukan penilaian yang sebenarnya kepada siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru dalam  menutup pelajaran, guru memperoleh 

skor 3, hal ini ditunjukkan guru dengan mengucapkan salam untuk mengakhiri 

pembelajaran dan melakukannya bersama-sama dengan siswa. Guru telah 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Akan tetapi, 

guru belum menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

4.1.4.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh data 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

NO Aspek yang dinilai 
Skor 

Skor 
maksimal 

Jumlah 
skor 

Rata-rata persentase 

1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti pelajaran 0 0 16 25 164 148 3,61 90,24% 

2 Membangun pengetahuan yang dimiliki 0 1 10 30 164 152 3,71 92,68% 

3 
Menemukan pengetahuan dengan 

pengamatan 
0 3 8 30 164 150 3,66 91,46% 

4 Menggunakan media lingkungan 0 5 21 15 164 133 3,24 81,10% 

5 Menanggapi pertanyaan 0 11 18 12 164 124 3,02 75,61% 

6 Masyarakat belajar 0 5 14 22 164 140 3,42 85,37% 

7 Mempersentasikan hasil diskusi 3 2 32 4 164 119 2,90 72,56% 

8 Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama 2 9 29 1 164 111 2,71 67,68% 

9 Berpartisipasi dalam refleksi pembelajaran 0 5 28 8 164 126 3,07 76,83% 

10 Mengerjakan evaluasi 0 0 6 35 164 158 3,85 96,34% 

Jumlah 33,19 
 

Persentase  82,99% 
 

Kriteria 
sangat 

baik  

 

Secara lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut ini : 

 

 Gambar 4.11 : Diagram Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 
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Data nilai aktivitas siswa siklus II pertemuan 2 selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siklus II pertemuan 2, diperoleh 

jumlah keseluruhan yaitu 33,19. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus II 

pertemuan 2 masuk dalam kriteria sangat baik. Adapun secara rinci tiap-tiap 

indikator yang muncul pada kegiatan pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

Indikator aktivitas siswa dalam kesiapan siswa mengikuti pelajaran, 

diperoleh rata-rata skor yaitu 3,61. Ditunjukan dengan semua siswa pada saat 

memulai pelajaran dalam keadaan tenang dan semua siswa telah berada di dalam 

kelas dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Pada saat guru mengecek 

presensi siswa dan bertanya kepada siswa dikelas, semuanya memberikan 

jawaban, walaupun beberapa siswa sambil sibuk mempersiapkan bukunya. Dalam 

mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran 16 siswa yang belum 

mempersiapkannya dari awal pelajaran. 

Indikator aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan yang dimiliki, 

melalui penjelasan guru, pertanyaan, ilustrasi dan mencatat penjelasan yang 

diberikan. Pada indikator ini, siswa memperoleh rata-rata skor 3,71. Hal ini dapat 

dilihat dari sikap siswa. Siswa mendengarkan penjelasan guru, menaggapi 

pertanyaan guru “di Indonesia daerah mana sih yang sering banjir? Kenapa sering 

banjir?” siswa merespon dengan menjawab “jakarta pak” secara serentak 

kemudian menjawab “ buang sampah sembarangan, kalinya dangkal, hujan”, 
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kemudian memperhatikan ilustrasi yang diberikan guru, meski 6 siswa yang tidak 

memperhatikan dengan seksama. Siswa mencatat penjelasan dari guru sebagai 

bahan referensi awal dari materi pembelajaran. 

Indikator aktivitas siswa dalam menemukan pengetahuan dengan 

pengamatan, diperoleh rata-rata skor 3,66. Hal ini ditunjukan dengan semua siswa 

ikut berpartisipasi dalam kegaitan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar. 

Pengamatan yang dilakaukan sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh 

guru. Pengamatan yang dilakukan siswa sesuai dengen kelompok pengamatan dan 

bersamaa dengan kelompok. Siswa juga mangajukan pertanyaan mengenai 

masalah yang ditemuakan saat pengamatan. 

Indikator aktivitas siswa dalam menggunakan media lingkungan alam 

(fisik) sekitar, memperoleh rata-rata skor 3,24. Adapun dapat dijelaskan dari 

kegiatan siswa memperhatikan penjelasan guru dalam memanfaatkan media 

lingkungan alam (fisik) sekitar. Siswa juga melakukan pengamatan di lingkungan 

(alam) fisik sekitar. Kedua indikator tersebut dilakukan oleh semua siswa kelas V. 

Dalam mengumpulkan data dari pengamatan, 5 siswa yang belum melakukannya. 

Siswa melakukan percobaan menggunakan lingkungan alam (fisik) sekitar, 

meskipun hanya 12 siswa. 

Indikator aktivitas siswa dalam  menanggapi pertanyaan, memperoleh 

rata-rata skor 3,02. Hal ini ditunjukan pada indikator menyimak pertanyaan yang 

diberikan guru. Pertanyaan “airnya yang dijalan apakah bisa masuk tanah”? 

mendapat tanggapan dari siswa dengan menjawab “tidak pak” dan guru 

mengkonfirmasi “iya benar, karena apa?” siswa merespon “ karena aspal pak”. 
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“nah sekarang kalian bisa mencari dan melakukan percobaan sendiri dari dampak 

pembangunan jalan ya”, secara serentak siswa menjawab “iya pak!”. Siswa 

memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebagai lanjutan dari 

pertanyaan guru, meskipun 18 siswa sudah bertanya walau belum sesuai dengan 

materi. 

Indikator aktivitas siswa dalam masyarakat belajar yang terdapat kegiatan 

diskusi kelompok, memperoleh rata-rata skor 3,42. Hal ini ditunjukan dengan 

semua siswa berkelompok dengan tertib dan memperhatikan penjelasan guru 

mengenai kegiatan diskusi dalam masyarakat belajar ini. Siswa juga berdiskusi 

sesuai dengan kelompok diskusinya untuk mengerjakan lembar kerja, meski ada 8 

siswa dari kelompok yang berbeda sibuk dengan kegiatannya sendiri, berbicara, 

jalan-jalan keliling kelas, dan juga ada yang mengganggu temannya yang lain. 25 

siswa mendiskusikan hasil pengamatan, kemudia data diambil dari hasil diskusi 

untuk mengerjakan lembar kerja. 

Indikator aktivitas siswa dalam  mempresentasikan hasil diskusi, diperoleh 

rata-rata skor 2,9.  Ditunjukan dengan semua siswa mendengarkand an 

memperhatikan ilustrasi guru menganai cara dan prosedur presentasi yang akan 

dilakukan. Siswa telah siap mempersentasikan hasil diskusinya dengan duduk dan 

memperhatiakan. Meski ada 4 siswa yang masih saja membuat gaduh kelas 

dengan berbicara dengan teman yang lainnya. Siswa berani mempersentasikan 

hasil diskusi, dengan siswa mewakili setiap kelompok yang ada. 5 siswa kurang 

memperhatikan presentasi, karena berbicara dengan teman lainnya. 
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Indikator aktivitas siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama, memperoleh rata-rata skor 2,71. Adapun dapat dijelaskan semua siswa 

mendengarkan konfirmasi guru. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 1 siswa hanya diam dan bengong. Dalam membuat kesimpulan 

bersama siswa mengajukan pertanyaan lanjutan guna lebih jelasnya kesimpulan 

yang disimpulkan bersama. Ini mendapat tanggapan dari 15 siswa yang lainnya. 

Indikator aktivitas siswa dalam berpartisipasi merefleksi pembelajaran, 

mendapatkan rata-rata skor 3,07. Ditunjukan dengan semua siswa bersama guru 

merefleksi pembelajaran. Siswa juga memperhatikan refleksi guru. 9 siswa 

bertanya untuk amteri yang kurang jelas. Siswa sudah berinisiatif untuk mencatat 

hasil refleksi dengan sendirinya. 

Indikator aktivitas siswa dalam  mengerjakan evaluasi, diperoleh rata-rata 

skor siswa yaitu 3,85. Ditunjukaan dengan semua siswa mengerjakan soal 

evaluasi sesuai petunjuk pengerjaan. Dalam mengerjakan soal, siswa 

melakukanya secara individu. Kemudian terdapat juga 6 siswa yang masih 

mengganggu teman lain mengerjakan. Dalam pengumpulan evaluasi semua siswa 

mengumpulkan tepat waktu. 

4.1.4.3.3. Paparan Hasil Belajar Siklus II Peretemuan 2 

Hasil tes pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan 

pada siklus II pertemuan 2, diperoleh data 3 siswa atau 7,32% siswa yang belum 

tuntas, dan 28 siswa atau 92,68% siswa yang tuntas dengan nilai terendah 55 dan 

tertinggi 100. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : 
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Gambar 4.12 : Diagram Ketuntasan Siswa Siklus II Pertemuan 2 

Data nilai hasil belajar siswa siklus II pertemuan 2 selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

4.1.4.4. Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan, 

difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, (3) 

hasil tes evaluasi pembelajaran IPA. 

4.1.4.4.1. Keterampilam Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 

II pertemuan 2, sebagai berikut: 

 

Pada pertemuan 2, keterampilan guru dalam pembelajaran secara 

keseluruhan sudah masuk dalam kategori Sangat baik, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1) Dalam penggunaan media lingkungan, pemilihan tempat kurang 

bervariasi.  

7,32% 

92,68% 

Persentase Ketuntasan Belajar 

Tidak Tuntas

tuntas
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2) Pada saat membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru 

belum menutup presentasi. 

4.1.4.4.2. Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus II 

pertemuan 2, sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil observasi pada 10 indikator pada siklus II pertemuan 2, 

aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori sangat baik, 

Namun dari 10 indikator hanya beberapa siswa yang mendapat skor maksimal, 

itupun hanya beberapa indikator. Masih ada beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1) Dalam kegaitan melakukan pengamatan dan percobaan, siswa masih 

merasa malu dan enggan dalam melakukan. 

2) Dalam kegiatan diskusi, masih ada siswa yang tidak ikut dalam 

kegiatan diskusi dalam kelompoknya. 

4.1.4.4.3. Hasil Belajar 

Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan pada siklus II pertemuan 2, secara keseluruhan siswa sudah 

mengalami ketuntasan dalam belajar, dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 

84,51. Jika dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 55 

dan nilai tertinggi yaitu 100. Terdapat 3 siswa atau 7,32% siswa yang belum 

tuntas, dan 28 siswa atau 92,68% siswa yang tuntas. 
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4.1.4.5. Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis 

lingkungan, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:  

4.1.4.5.1. Keterampilan Guru 

1) Dalam penggunaan media lingkungan, pemilihan tempat harus bervariasi.  

2) Pada saat membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru harus 

menutup presentasi. 

4.1.4.5.2. Aktivitas Siswa 

1) Dalam kegaitan melakukan pengamatan dan percobaan, guru memotivasi 

dengan penguatan verbal siswa supaya tidak merasa malu dan enggan 

dalam melakukan. 

2) Dalam kegiatan diskusi, guru memberikan motivasi dan arahan agar siswa 

ikut dalam kegiatan diskusi dalam kelompoknya. 

4.1.4.5.3. Hasil Belajar 

Harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu memberikan motivasi siswa agar lebih 

rajin dalam belajar. 
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4.1.5 Rekapitulasi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I dan 2  

4.1.5.1 Rekapitulasi Observasi Proses Pembelajaran 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Data Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No Sumber Data Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Keterampilan Guru - 29 37,5 

2 Aktivitas Siswa - 26,16 31,95 

3 Hasil Belajar 57,1 69,15 81,22 

 

 Berdasarkan tabel 4.13, menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan guru dari siklus I ke siklus II sebesar 8,5. Peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 5,79. Peningkatan hasil belajar dari pra 

siklus ke siklus I sebesar 12,05, dan siklus I ke siklus II sebesar 12,07.

 

Gambar 4.13 : Diagram Rekapitulasi Data Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 
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 Berdasarkan diagram 4.9, dapat dilihat adanya peningkatan keterampilan 

guru siklus I ke siklus II. Nilai keterampilan guru siklus I sebesar 29 dan siklus II 

sebesar 37,5. Peningkatan aktivitas siswa siklus I ke siklus II. Nilai aktivitas siswa 

siklus I sebesar 26,16 dan siklus II sebesar 31,95. Peningkatan nilai hasil belajar 

siswa dari pra siklus sebesar 57,1, siklus I sebesar 69,15 dan siklus II sebesar 

81,22. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan hasil belajar siswa serta 

refleksi setiap siklus pada proses pembelajaran IPA melalui pendektan CTL 

berbasis lingkungan, yaitu sebagai berikut: 

4.2.1.1.Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

skor 28 dengan kriteria baik. Pada siklus I Pertemuan 2 terjadi peningkatan skor 

menjadi 30 dengan kriteria baik. Peningkatan ini terjadi karena pada siklus I 

pertemuan 1, Dalam melakukan apersepsi, guru belum mengulas mata pelajaran 

sebelumnya, belum memberikan contoh konkret mengambil langsung dari alam. 

Dalam memberikan penguatan, guru belum memberikan secara kelompok, masih 

secara individu. Pada saat membangun pengetahuan awal siswa, guru belum 

memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. Dalam membimbing 

siswa melakukan pengamatan, guru belum mengajak siswa melakukan percobaan 

secara langsung menggunakan lingkungan alam (fisik) sekitar, dalam kegiatan 
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diskusi, guru belum mengkondisikan siswa yang membuat gaduh sendiri. Pada 

saat mempresentasikan hasil diskusi, guru belum mengkondisikan siswa untuk 

memperhatikan presentasi, menjadikan beberapa siswa ribut dan berbicara dengan 

temannya tanpa memperhatikan, belum memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dan belum menutup presentasi. 

Pada saat menyimpulkan hasil pembelajaran bersama, guru belum memberikan 

waktu bertanya kepada siswa mengenai materi yang kurang jelas dan ketika 

melakukan penilaian autentik melalui tes evaluasi, guru belum memberikan 

petunjuk cara pengerjaan dan memberikan motivasi kepada siswa. Sedangkan 

pada siklus I pertemuan 2, Dalam membuka pelajaran, guru belum menyiapkan 

siswa secara fisik dan mental untuk kegiatan pembelajaran. Pada saat 

menyimpulkan hasil pembelajaran bersama, guru belum memberikan waktu 

bertanya kepada siswa mengenai materi yang kurang jelas, guru belum 

memberikan motivasi, sehingga sebagian siswa tampak kurang semangat dalam 

mengikuti pelajaran. Dalam melakukan penilaian autentik melalui tes evaluasi, 

guru belum memberikan petunjuk cara pengerjaan dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 memperoleh 

skor 36 dengan kriteria sangat baik. Pada siklus II pertemuan 2 terjadi 

peningkatan skor menjadi 39 dengan kriteria sangat baik. Peningkatan ini terjadi 

karena siklus II pertemuan 1, Ketika membangun pengetahuan awal siswa, guru 

belum memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. Dalam 

membimbing siswa melakukan pengamatan, guru belum membimbing siswa 
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menganalisis hasil pengamatan. Dalam kegiatan diskusi, guru belum 

mengkondisikan siswa yang membuat gaduh sendiri.Pada saat mempresentasikan 

hasil diskusi, guru belum mengkondisikan siswa untuk memperhatikan presentasi, 

menjadikan beberapa siswa ribut dan berbicara dengan temannya tanpa 

memperhatikan. Ketika menutup pelajaran, guru belum menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Sedangkan pada siklus II pertemuan 2, 

hal-hal tersebut sudah tidak tampak lagi dalam pembelajaran, artinya keterampilan 

guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan indikator keberhasilan. 

Peningkatan ini terjadi karena keterampilan guru yang dilakukan antara lain: (1) 

membuka pelajaran, guru sudah menucapkan salam, menyiapkan, memotivasi, 

dan mengaitkan pengetahuan siswa dengan dunia nyata, sehingga pembelajaran 

dimulai dengan baik dan kondusif; (2) memberikan penguatan, diberikan secara 

verbal atau lisan, non verbal atau gerakan, pendekatan siswa, simbol, benda, dan 

diberikan secara inidividu maupun kelompok, sehingga siswa lebih semangat 

dalam menerima pelajaran; (3) melakukan kontruktivisme pengetahuan kepada 

siswa, dengan memberi contoh secara verbal, mengambil secara langsung dari 

lingkungan alam (fisik), menjelaskan ateri secara garis besar dan mengaitkan 

materi dengan dunia nyata; menjadikan pengetahuan awal siswa dapat tertanam 

dengan baik; (4)  membimbing siswa menemukan pengetahuannya sendiri melalui 

pengamatan, guru menjelaskan cara pengamatan, membimbing siswa melakukan 

pengamatan dan menganalisis hasil, serta membantu siswa ketika mengalami 

kesulitan,  sehingga siswa dapat menemukan pengetahuanya sendiri; (5) bertanya, 

guru sudah mengungkapkan pertanyaan secara jelas, pertanyaan sudah 
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berhubungan dengan materi, guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

menjawab dan memberikan konfirmasi jawabannya, sehingga terjadi interaksi 

melalui tanya jawab antara guru dan siswa secara baik untuk menarik rasa ingin 

tahu siswa; (6) pengadaan masyarakat belajar, guru telah membentuk kelompok 

secara heterogen dan menjelaskan cara diskusi kelompok, guru juga membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan serta membimbing menyimpulkan hasil 

diskusi, mengakibatkan siswa aktif dalam kegiatan diskusi kelompok; (7) 

membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, dalam kegiatan ini, guru 

sudah member pengarahan untuk mempresentasikan hasil diskusi, pengkondisian 

siswa, memancing keikutsertaan siswa dan memberikan tanggapan hasil 

presentasi; (8) membimbing siswa menarik kesimpulan dan melakukan refleksi, 

dalam hal ini kesimpulan disimpulkan bersama dengn siswa, sesuai dengan 

materi, dan juga melakukan refleksi pembelajaran serta memberi siswa 

kesempatan untuk bertanya, (9) Penilaian autentik, guru telah mengevaluasi 

seluruh kegiatan pembelajaran terhadap siswa dengan memberikan tes evaluasi di 

akhir pembelaajran yang diberikan bersama petunjuk, motivasi, dan tentunya 

evaluasi sesuai materi da indikator; dan (10) menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam, memberi umpan balik, dan bersama siswa menutup kegiatan 

pembelajaran. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan 

CTL berbasis lingkungan ini didukung oleh pendapat Rusman (2010), bahwa 

pendekatan Contextual Teaching and Learning mempunyai mempunyai skenario 

pembelajran, meliputi: (1) mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar lebih bermakna apakah dengan cara bekerja, menemukan, dan 
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mengkonstruksi sendiri pengetahuan serta keterampilan baru dimilikinya; (2) 

melaksanakan kegiatan memperoleh pengetahuan dengan sendirinya oleh siswa 

dengan merumuskan masalah, pengamatan, menganalisis, dan menyajikan hasil 

penemuanya; (3) mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan; (4) menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui 

kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya; (5) 

menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui media, model 

atau ilustrasi; (6) membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan; (7) melakukan penilaian secara 

objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada diri siswa bisa melalui 

unjuk kerja maupun test tertulis. Menurut Nurhadi (2003) menyatakan bahwa   

pendekatan CTL berbasis lingkungan memiliki keunggulan yaitu pembelajaran 

lebih bermakna dan riil. Siswa dituntun dapat menangkap hubungan antara 

pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Pembelajaran lebih 

produktif, mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode 

pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa 

dituntun menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis 

konstruktivisme siswa diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan 

”menghafal”. 

 Melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan pada pembelajaran tersebut, 

pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa melalui pemahaman materi pelajaran yang mengaitkan antar materi 

dengan kehidupan nyata anak didik sehari-hari. Esensi atau isi inti pengajaran 
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terdapat pada pengaitan materi ajar anak didik dan konteks kehidupan nyata. 

Tujuan dari penerapan pembelajaran kontekstual adalah meningkatkan prestasi 

belajar siswa melalui peningkatan pemahaman makna, materi pelajaran, dan 

pengaitan materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari sebagai individual, 

anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota bangsa negara. 

Selain itu, temuan hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat dari 

Rusman (2011:80) menyatakan bahwa beberapa keterampilan dasar mengajar 

yang harus dikuasai oleh guru adalah sebagai berikut: (1) Keterampilan membuka; 

(2) keterampilan bertanya; (3) keterampilan memberikan penguatan; (4) 

keterampilan mengadakan variasi; (5) keterampilan menjelaskan; (6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil; (7) keterampilan mengelola kelas; (8) 

keterampilan pembelajaran perseorangan; dan (9) keterampilan menutup 

pelajaran. 

4.2.1.2.Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

jumlah skor 25,25 dengan kriteria baik. Pada siklus I Pertemuan 2 terjadi 

peningkatan jumlah skor  menjadi 27,08 dengan kriteria baik. Peningkatan ini 

terjadi karena pada siklus I pertemuan 1, Siswa belum terbiasa untuk melakukan 

pengamatan dan percobaan secara mandiri menggunakan lingkungan alam (fisik) 

sekitar. Sebagian besar siswa belum bertanya atau mengemukakan pendapat lebih 

dari 1 kali. Siswa masih belum terbiasa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok maupun menanggapi jawaban dari kelompok yang presentasi. 

Sedangkan pada siklus I pertemuan 2, masih ada siswa merespon dengan hal yang 
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tidak terkait dengan materi. Siswa belum terbiasa untuk melakukan pengamatan 

dan percobaan secara mandiri menggunakan lingkungan alam (fisik) sekitar . 

Siswa kurang termotivasi untuk segera mengerjakan soal evaluasi dengan waktu 

yang terbatas. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 memperoleh 

jumlah skor 30,71 dengan kriteria sangat baik. Pada siklus II Pertemuan 2 terjadi 

peningkatan jumlah skor menjadi 33,19 dengan kriteria sangat baik. Peningkatan 

ini terjadi karena pada siklus II pertemuan 1, Dalam kegiatan diskusi juga masih 

banyak siswa yang tidak ikut menyimpulkan hasil diskusi. Beberapa siswa belum 

mengerjakan tes evaluasi secara individu. Siswa masih belum berinisiatif maju 

mempersentasikan hasil diskusinya. Pada siklus II pertemuan 2, hal-hal tersebut 

sudah bisa diminimalisasi, artinya aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah 

sesuai dengan indikator keberhasilan. Peningkatan ini karena aktivitas siswa yang 

terjadi antara lain: (1) kesiapan siswa mengikuti pelajaran, dalam kegiatan ini, 

siswa tenang di dalam kelas, duduk di kursinya, menyiapkan alat tulis, artinya 

siswa sudah siap menerima pelajaran; (2) membangun pengetahuan yang dimiliki, 

dalam kegiatan ini, siswa sudah menanggapi pertanyaan guru, mendengarkan 

penjelasan, memperhatikan ilustrasi dan mengamati lingkungan sesuai instruksi 

guru;  (3) menenmukan pengetahuan dengan pengamatan, dalam kegiatan ini, 

siswa sudah berpartisipasi dalam pengamatan, pengamatan yang dilakukan sudah 

sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan guru, dan bersama kelompoknya 

melakukan pengamatan; (4) menggunakan media lingkungan fisisk, dalam 

kegiatan ini, siswa sudah memperhatikan penjelasan guru mengenai cara 
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penggunaan media lingkungan, mengamati lingkungan sekitar secara langsung, 

mengumpulkan data dan melakukan percobaan menggunakan lingkungan alam 

(fisik) sekitar; (5) menanggapi pertanyaan, dalam kegiatan ini, terjadi timbal balik 

dan tanya jawab seputar materi yang diawali dengan pertanyaan dari guru; (6) 

masyarakat belajar, dalam kegiatan ini, siswa saling bertukar pendapat terkait 

materi selama berkelompok dan berdisikusi menyelesaikan lembar kerja yang 

diberikan guru; (7) mempersentasikan hasil diskusi, dalam kegiatan ini, siswa siap 

dan tanggap terhadap kegiatan presentasi; (8) menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama, dalam kegiatan ini, siswa sudah bersama-sama menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab guna memperdalam 

materi yang kurang jelas; (9) berpartisipasi dalam refleksi pembelajaran, dalam 

kegiatan ini, siswa bersama guru merefleksi pembelajaran, kemudian siswa 

mencatat rangkuman dan menanyakan hal yang kurang jelas kepada guru; (10) 

mengerjakan ecaluasi, dalam kegiatan ini siswa sudah mengerjakan secara 

individu dan sesuai petunjuk pengerjaan, siswa juga mengumpulkan hasil 

pekerjaan tepat waktu. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Yang berarti bahwa aktivitas siswa sebagai asas 

terpenting dalam belajar telah terlaksana dengan baik sebagaimana dikatakan oleh 

Menurut Sardiman (2011:100) aktivitas belajar adalah aktivitas bersifat 

fisik/mental. Kegiatan belajar kedua aktivitas itu berkaitan. Banyak jenis aktivitas 

dapat dilakukan siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup mendengarkan, 

mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional.  
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Melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan, siswa lebih aktif dan 

semangat dalam belajar. Seperti yang dikatakan oleh Jhonson (dalam Nurhadi, 

2013:12) dengan membantu siswa untuk melihat makna dalam pembelajaran 

menghubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Siswa menerapkan dan 

mengalami apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah riil 

berhubungan kehidupan sehari-hari. Siswa ditekankan pada keseriusan dalam 

berfikir, transfer pengetahuan melalui disiplin ilmu, dan mengumpulkan, 

menganalisi, mensintesiskan informasi beserta data dari berbagai sumber dan 

sudut pandang. Media lingkungan juga dapat memotivasi siswa dalam melakukan 

diskusi yang dapat membantu kegiatan kerja kelompok, dan sebagai sumber 

belajar mandiri dalam memperkaya pengetahuan siswa. seperti yang dikatakan 

oleh Hamalik (2004:194) Pengajaran berdasarkan alam sekitar akan membantu 

anak didik untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekitarnya. Ovide 

Decroly dikenal dengan teorinya, bahwa “Sekolah adalah dari kehidupan dan 

untuk kehidupan” (Ecole pour la vie par lavie). Dikemukakan bahwa “bawalah 

kehidupan ke dalam sekolah agar kelak anak didik dapat hidup di masyarakat” 

bahwa lingkungan merupakan dasar pendidikan/ pengajaran yang penting. 

4.2.1.3.Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL 

berbasis lingkungan, mengalami peningkatan. Rata-rata nilai siswa meningkat dari 

siklus I sebesar 69,15 menjadi 81,22 pada siklus II. Persentase ketuntasan belajar 

individual siswa juga mengalami peningkatan dari 63,41% atau 26 dari 41 siswa 

pada siklus I menjadi 92,68% atau 38 dari 41 siswa pada siklus II. 
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Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar siswa pada siklus 

kedua sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 80% siswa mengalami 

ketuntasan belajar individual ≥ 60. 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam dalam pembelajaran IPA melalui 

CTL berbasis lingkungan ini juga didukung oleh pendapat Hasil belajar 

merupakan hasil atau kecakapan yang telah dicapai siswa dalam kurun waktu 

tertentu setelah melakukan belajar. Hasil belajar dapat juga diartikan sebagai 

penguasaan pengetahuan, keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

ditunjukkan dengan nilai atau angka diberikan oleh guru. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tergantung apa yang dipelajari oleh siswa. Menurut Bloom (dalam Rifa’i, 

2009:85) terdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar yakni kognitif, afektif, 

dan psikomotor.  

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terlihat terjadi peningkatan 

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

IPA. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan CTL berbasis lingkungan dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran IPA. Karena 

penggunaan pendekatan CTL berbasis lingkungan dapat membantu guru dalam 

pemaknaan pembelajaran yang dilakukan. Guru dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan 
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lebih semangat dalam belajar. Selain itu guru juga berperan sebagai fasilitator 

yang mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar mandiri 

Pendekatan CTL berbasis lingkungan juga sangat bermanfaat bagi siswa. 

Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran IPA 

dan kurang aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran yang tidak sesuai konteks 

kehidupan nyata. Setelah diberi pembelajaran ini, dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerjasama 

dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang, 

melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan 

mengemukakan pendapatnya.  Siswa juga lebih fokus dalam pembelajaran 

sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dan menjadi lebih aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga diajak mengaitkan amteri dengan 

konteks kehidupan nyata secara langsung tidak hanya melalui penyampaian teori-

teori saja. 

Selain itu penggunaan lingkungan alam (fisik) sebagai sumber belajar  

juga merupakan alternatif yang tepat dalam pembelajaran jika digabungkan 

dengan pendekatan CTL. Dengan menggunakan lingkugnan alam (fisisk) sekitar 

dalam pembelajaran siswa juga akan lebih tertarik dan semangat dalam belajar 

karena berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar dan pembelajaran sesuai 

kehidupan nyata, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Dengan penggunaan pendekatan CTL berbasis lingkungan siswa lebih 

termotivasi dalam pembelajaran, dan guru juga lebih mudah mengajarkan materi 
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pelajaran. Pembelajaran sebelum menggunakan pendekatan CTL berbasis 

lingkungan,  kualitas pembelajaran IPA belum tercapai, Setelah menggunakan 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada pembelajaran IPA kualitas 

pembelajaran dapat meningkat. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan 

lebih lanjut, baik oleh guru maupun pengembang pendidikan lainnya. Sehingga 

pembelajaran menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil observasi penelitian pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siswa kelas V SDN Bringin 02 dan 

pembahasan yang disajikan pada bab IV dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan pada 

siswa kelas V SDN Bringin 02 dapat meningkatkan keterampilan guru. 

Ditunjukkan dari hasil observasi pada pelaksanaan siklus I mendapat 

skor 29 menjadi 37,5 pada siklus II. Keterampilan guru telah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu minimal mencapai kategori baik. 

b. Pembelajaran IPA melalui CTL berbasis lingkungan pada siswa kelas V 

SDN Bringin 02 dapat meningkatkan aktivitas siswa. Ditunjukkan 

dengan hasil observasi pada pelaksanaan kegiatan tindakan siklus I 

mendapat skor 26,16 menjadi 31,95 pada siklus II. Hal ini telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu aktivitas siswa minimal 

mencapai kategori baik. 

c. Pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL berbasis lingkungan pada 

siswa kelas V SDN Bringin 02 dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa. Ditunjukkan dengan data hasil belajar siswa pada siklus I 

persentase mendapat 63,41% menjadi 92,68% pada siklus II. Hasil 
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belajar IPA siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu 

sekurang-kurangnya ketuntasan klasikal mencapai 80% dengan KKM 

IPA kelas V SDN Bringin 02 tahun ajaran 2012/2013 adalah 60. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan, dalam melaksanakan pembelajaran IPA melaui 

pendekatan CTL berbasis lingkungan pada siswa kelas V SDN Bringin 02, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Guru dapat menerapkan pendekatan CTl berbasis lingkungan sebagai salah 

satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN Bringin 

02 yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Tidak hanya mata pelajaran IPA saja yang dapat ditingkatkan mengunakan 

pendekatan CTL berbasis lingkungan melainkan mata pelajaran lain yang 

ada di sekolahpun dapat ditingkatkan. 

b. Hendaknya guru memilih pendekatan pembelajaran yang mampu 

meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran dan mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berfikir kritis dan kreatif. Guru harus menguasahi 

keterampilan dasar mengajar guru, karena itu merupakan modal utama 

untuk mengajar guru dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Hendaknya guru memakai sumber belajar yang menarik dan sesuai untuk 

siswa. Ini diupayakan untuk menarik antusias siswa selama pembelajaran 

karena penggunaan sumber belajar dapat membantu merangsang keaktifan 

proses belajar mengajar. 
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d. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang optimal dimulai dari 

meningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa kemudian didukung dengan 

materi pembelajaran dan pemilihan serta penggunaan sumber belajar yang 

optimal karena penggunaan beragam dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1  

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Judul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan CTL 

Berbasis Lingkungan pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02. 

No Variabel Kriteria Sumber 

data 

Alat 

Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA dengan 

pendekatan CTL 

berbasis 

lingkungan 

1) Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran);  

2) Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan); 

 3) Melakukan 

konstruktivisme pengetahuan 

kepada siswa (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi kecil); 

 4) Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

menemukan pengetahuannya 

sendiri  ( keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan menjelaskan);  

5) Bertanya (keterampilan 

bertanya);  

6) pengadaan masyarakat 

belajar (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

-guru 

-foto 

-video 

-catatan 

lapangan 

-lembar 

observasi 

-catatan 

lapangan 

-kamera 
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7) Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi(keterampilan 

menjelaskandan 

keterampilan mengadakan 

variasi);  

8) Membimbing siswa 

menarik kesimpulan dan 

melakukan refleksi 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, 

keterampilan menjelaskan  

keterampilan pembelajaran 

perseorangan);  

9) melakukan penilaian 

autentik ( keterampilan 

mengelola);  

10) Menutup pelajaran ( 

keterampilan menutup 

pelajaraan). 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA dengan 

pendekatan CTL 

berbasis 

lingkungan 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran (emotional 

activities). 

2. Membangun pengetahuan 

yang dimiliki (visual, 

mental, listening 

activities). 

3. Menemuka pengetahuan 

dengan pengamatan 

(visual, mental, drawing, 

motor activities). 

guru 

-foto 

-video 

-catatan 

lapangan 

lembar 

observasi 

-catatan 

lapangan 

-kamera 
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4. Menggunakan media 

lingkungan (motor, 

writing, drawing, 

emotional activities). 

5. Menanggapi pertanyaan 

(oral, emotional 

activities). 

6. Masyarakat belajar (oral, 

mental, emotional, 

listening, emotional 

activities). 

7. Mempersentasikan hasil 

diskusi (visual, mental, 

emotional, motor 

activities). 

8. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 

(oral, emotional, mental 

activities). 

9. Berpartisipasi dalam 

refleksi pembelajaran 

(writing, mental 

ectivities). 

10. Mengerjakan evaluasi 

(writing, mental, 

emotional activities). 
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3. Hasil Belajar 

dalam 

pembelajaran 

IPA dengan 

pendekatan CTL 

berbasis 

lingkungan 

1. mengidentifikasi 

beberapa sumber daya 

alam yang ada di 

lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

2. menjelaskan manfaat 

sumber daya alam yang 

ada di lingkungan alam 

(fisik) sekitar. 

3. Mengidentifikasi sumber 

daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui 

dilingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

4. Membedakan sumber 

daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui di 

lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

5. Mengidentifikasi 

kegiatan manusia dalam 

pemanfaatan sumber 

daya alam yang dapat 

diperbaruhi dan tidak 

dapat diperbarui di 

lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

6. Menjelaskan kegiatan 

manusia dalam 

pelestarian sumber daya 

Siswa Tes tertulis 
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alam yang dapat 

diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui di 

lingkungnan alam (fisik) 

sekitar. 

7. Mengidentifikasi 

perubahan muka bumi 

karena kegiatan manusia. 

8. Menjelaskan dampak 

kegiatan manusia 

terhadap lingkungan 

alam (fisik) sekitar. 
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Lampiran 2 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Melalui Pendekatan CTL Berbasis Lingkungan 

Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02 

 

Siklus: I Pertemuan: 1 

 

Nama SD   : SDN Bringin 02 

Nama Guru/ Praktikan : Wisnu Adi Nugroho 

Kelas/semester  : V / II 

Hari / Tanggal   :  Selasa, 14 Mei 2013 

Nama Pengamat  :  Siti Mubarokah, S.Pd.SD 

 

PETUNJUK  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskiptor yang ada dalam 

lembar pengamatan ini! 

2. Lakukan penilaian dengan mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan. 

4. Skor penilaian : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

4 apabila ada 4 deskriptor muncul 

3 apabila ada 3 deskriptor muncul 

2 apabila ada 2 deskriptor muncul 

1 apabila ada 1 deskriptor muncul 

0 apabila ada 0 deskriptor muncul 
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No Indikator Diskriptor 

Skor 

Penilaian 

0 1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam. 

b. Menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik. 

c. Membangkitkan motivasi 

dalam pembelajaran. 

d. Mengaitkan pengetahuan 

awal siswa dengan materi 

yang akan dipelajari. 

   √  

2 Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan). 

b. Penguatan diberikan dalam 

bentuk non verbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/ 

benda). 

c. Penguatan diberikan pada 

siswa secara individu. 

d. Penguatan diberikan pada 

siswa secara kelompok. 

   √  

3 Melakukan 

konstruktivisme 

pengetahuan kepada siswa 

(keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi 

kecil)(konstruktivisme) 

a. Memberikan contoh secara 

verbal. 

b. Memberikan contoh dengan 

mengambil langsung dari 

lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

c. Menjelaskan materi secara 

garis besar. 

d. Menghubungkan materi 

dengan situasi nyata. 

  √   

4 Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

menemukan 

pengetahuannya sendiri  

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)(inkuiri) 

a. Menjelaskan cara kerja 

pengamatan. 

b. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan. 

c. Membimbing siswa 

menganalisis masalah hasil 

pengamatan. 

d. Membantu siswa ketika 

mengalami kesulitan. 

 

   √  
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5 Bertanya (keterampilan 

bertanya)(bertanya) 

a. Mengungkapan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran. 

c. Guru memberi waktu 

berpikir untuk siswa. 

d. Guru memberi konfirmasi 

jawaban yang benar. 

    √ 

6 Pengadaan masyarakat 

belajar (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok 

kecil)(masyarakat belajar) 

a. Membentuk kelompok 

secara heterogen. 

b. Menjelaskan cara diskusi 

kelompok. 

c. Guru membimbing 

kelompok diskusi yang 

mengalami kesulitan. 

d. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

   √  

7 Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan 

variasi)(pemodelan) 

a. Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi. 

b. Mengkondisikan siswa 

memperhatikan presentasi. 

c. Memancing keikutsertaan 

siswa pada saat presentasi. 

d. Menanggapi hasil 

presentasi. 

   √  

8 Membimbing siswa 

menarik kesimpulan dan 

melakukan refleksi 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan menjelaskan, 

keterampilan pembelajaran 

perseorangan )(refleksi) 

a. Kesimpulan sesuai dengan 

materi. 

b. Bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

c. Melakukan refleksi 

pembelajaran. 

d. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

   √  

9 Penilaian autentik 

(keterampilan mengelola 

a. Memberikan tes evaluasi 

pembelajaran . 

b. Memberikan petunjuk 

  √   
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kelas)(penilaian autentik) pengerjaan. 

c. Evaluasi sudah sesuai 

dengan materi dan 

indikator pembelajaran. 

d. Memberikan motivasi 

dalam mengerjakan 

evaluasi. 

10 Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaraan) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

c. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk per-

temuan berikutnya. 

d. Bersama-sama siswa 

menutup kegiatan 

pembelajaran. 

  √   

Jumlah 28 

 

Kriteria Keterampilan Guru 

skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat 

data (n) = (40-0)+1= 41. 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 10,5  jadi nilai Q1 adalah 9,5 

Letak Q2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 21 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 41+1)  

   = 31,5 jadi nilai Q3 adalah 30,5 

Tabel hasil pengamatan terhadap keterampilan guru dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel Kriteria Keterampilan Guru 

Kriteria 

 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik  Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang  Tidak Tuntas 

 

(Herrhyanto dan Hamid, 2008: 5.3-5.4).  

 

 

       Semarang, 14 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

      (Siti Mubarokah, S.Pd.SD) 

NIP. 19680820 200601 2 019 

  



169 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Melalui Pendekatan CTL Berbasis Lingkungan 

Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02 

 

Siklus: I Pertemuan: 2 

 

Nama SD   : SDN Bringin 02 

Nama Guru/ Praktikan : Wisnu Adi Nugroho 

Kelas/semester  : V / II 

Hari / Tanggal   :  Kamis, 16 Mei 2013 

Nama Pengamat  :  Andang Wijayanto 

 

PETUNJUK  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskiptor yang ada dalam 

lembar pengamatan ini! 

2. Lakukan penilaian dengan mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan. 

4. Skor penilaian : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

4 apabila ada 4 deskriptor muncul 

3 apabila ada 3 deskriptor muncul 

2 apabila ada 2 deskriptor muncul 

1 apabila ada 1 deskriptor muncul 

0 apabila ada 0 deskriptor muncul 
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No Indikator Diskriptor 

Skor 

Penilaian 

0 1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam. 

b. Menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik. 

c. Membangkitkan motivasi 

dalam pembelajaran. 

d. Mengaitkan pengetahuan 

awal siswa dengan materi 

yang akan dipelajari. 

   √  

2 Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan). 

b. Penguatan diberikan dalam 

bentuk non verbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/ 

benda). 

c. Penguatan diberikan pada 

siswa secara individu. 

d. Penguatan diberikan pada 

siswa secara kelompok. 

    √ 

3 Melakukan 

konstruktivisme 

pengetahuan kepada siswa 

(keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi 

kecil)(konstruktivisme) 

a. Memberikan contoh secara 

verbal. 

b. Memberikan contoh dengan 

mengambil langsung dari 

lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

c. Menjelaskan materi secara 

garis besar. 

d. Menghubungkan materi 

dengan situasi nyata. 

   √  

4 Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

menemukan 

pengetahuannya sendiri  

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)(inkuiri) 

a. Menjelaskan cara kerja 

pengamatan. 

b. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan. 

c. Membimbing siswa 

menganalisis masalah hasil 

pengamatan. 

d. Membantu siswa ketika 

mengalami kesulitan. 

 

   √  
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5 Bertanya (keterampilan 

bertanya)(bertanya) 

a. Mengungkapan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran. 

c. Guru memberi waktu 

berpikir untuk siswa. 

d. Guru memberi konfirmasi 

jawaban yang benar. 

    √ 

6 Pengadaan masyarakat 

belajar (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok 

kecil)(masyarakat belajar) 

a. Membentuk kelompok 

secara heterogen. 

b. Menjelaskan cara diskusi 

kelompok. 

c. Guru membimbing 

kelompok diskusi yang 

mengalami kesulitan. 

d. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

   √  

7 Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan 

variasi)(pemodelan) 

a. Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi. 

b. Mengkondisikan siswa 

memperhatikan presentasi. 

c. Memancing keikutsertaan 

siswa pada saat presentasi. 

d. Menanggapi hasil 

presentasi. 

   √  

8 Membimbing siswa 

menarik kesimpulan dan 

melakukan refleksi 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan menjelaskan, 

keterampilan pembelajaran 

perseorangan )(refleksi) 

a. Kesimpulan sesuai dengan 

materi. 

b. Bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

c. Melakukan refleksi 

pembelajaran. 

d. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

   √  

9 Penilaian autentik 

(keterampilan mengelola 

a. Memberikan tes evaluasi 

pembelajaran . 

b. Memberikan petunjuk 

  √   
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kelas)(penilaian autentik) pengerjaan. 

c. Evaluasi sudah sesuai 

dengan materi dan 

indikator pembelajaran. 

d. Memberikan motivasi 

dalam mengerjakan 

evaluasi. 

10 Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaraan) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

c. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk per-

temuan berikutnya. 

d. Bersama-sama siswa 

menutup kegiatan 

pembelajaran. 

  √   

Jumlah 30 

 

Kriteria Keterampilan Guru 

skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat 

data (n) = (40-0)+1= 41. 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 10,5  jadi nilai Q1 adalah 9,5 

Letak Q2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 21 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 41+1)  

   = 31,5 jadi nilai Q3 adalah 30,5 

 

Tabel hasil pengamatan terhadap keterampilan guru dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel Kriteria Keterampilan Guru 

Kriteria 

 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik  Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang  Tidak Tuntas 

 

(Herrhyanto dan Hamid, 2008: 5.3-5.4).  

 

 

       Semarang, 16 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

      (Andang Wijayanto) 

NIM. 1401409288 
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Lampiran 4  

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Melalui Pendekatan CTL Berbasis Lingkungan 

Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02 

 

Siklus: II Pertemuan: 1 

 

Nama SD   : SDN Bringin 02 

Nama Guru/ Praktikan : Wisnu Adi Nugroho 

Kelas/semester  : V / II 

Hari / Tanggal   :  Selasa, 21 Mei 2013 

Nama Pengamat  :  Adi Wijaya 

 

PETUNJUK  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskiptor yang ada dalam 

lembar pengamatan ini! 

2. Lakukan penilaian dengan mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan. 

4. Skor penilaian : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

4 apabila ada 4 deskriptor muncul 

3 apabila ada 3 deskriptor muncul 

2 apabila ada 2 deskriptor muncul 

1 apabila ada 1 deskriptor muncul 

0 apabila ada 0 deskriptor muncul 

 



175 

 

 

 

 

 

No Indikator Diskriptor 

Skor 

Penilaian 

0 1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam. 

b. Menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik. 

c. Membangkitkan motivasi 

dalam pembelajaran. 

d. Mengaitkan pengetahuan 

awal siswa dengan materi 

yang akan dipelajari. 

    √ 

2 Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan). 

b. Penguatan diberikan dalam 

bentuk non verbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/ 

benda). 

c. Penguatan diberikan pada 

siswa secara individu. 

d. Penguatan diberikan pada 

siswa secara kelompok. 

    √ 

3 Melakukan 

konstruktivisme 

pengetahuan kepada siswa 

(keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi 

kecil)(konstruktivisme) 

a. Memberikan contoh secara 

verbal. 

b. Memberikan contoh dengan 

mengambil langsung dari 

lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

c. Menjelaskan materi secara 

garis besar. 

d. Menghubungkan materi 

dengan situasi nyata. 

   √  

4 Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

menemukan 

pengetahuannya sendiri  

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)(inkuiri) 

a. Menjelaskan cara kerja 

pengamatan. 

b. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan. 

c. Membimbing siswa 

menganalisis masalah hasil 

pengamatan. 

d. Membantu siswa ketika 

mengalami kesulitan. 

 

    √ 
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5 Bertanya (keterampilan 

bertanya)(bertanya) 

a. Mengungkapan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran. 

c. Guru memberi waktu 

berpikir untuk siswa. 

d. Guru memberi konfirmasi 

jawaban yang benar. 

    √ 

6 Pengadaan masyarakat 

belajar (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok 

kecil)(masyarakat belajar) 

a. Membentuk kelompok 

secara heterogen. 

b. Menjelaskan cara diskusi 

kelompok. 

c. Guru membimbing 

kelompok diskusi yang 

mengalami kesulitan. 

d. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

   √  

7 Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan 

variasi)(pemodelan) 

a. Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi. 

b. Mengkondisikan siswa 

memperhatikan presentasi. 

c. Memancing keikutsertaan 

siswa pada saat presentasi. 

d. Menanggapi hasil 

presentasi. 

   √  

8 Membimbing siswa 

menarik kesimpulan dan 

melakukan refleksi 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan menjelaskan, 

keterampilan pembelajaran 

perseorangan )(refleksi) 

a. Kesimpulan sesuai dengan 

materi. 

b. Bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

c. Melakukan refleksi 

pembelajaran. 

d. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

   √  

9 Penilaian autentik 

(keterampilan mengelola 

a. Memberikan tes evaluasi 

pembelajaran . 

b. Memberikan petunjuk 

   √  
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kelas)(penilaian autentik) pengerjaan. 

c. Evaluasi sudah sesuai 

dengan materi dan 

indikator pembelajaran. 

d. Memberikan motivasi 

dalam mengerjakan 

evaluasi. 

10 Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaraan) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

c. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk per-

temuan berikutnya. 

d. Bersama-sama siswa 

menutup kegiatan 

pembelajaran. 

  √   

Jumlah 36 

 

Kriteria Keterampilan Guru 

skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat 

data (n) = (40-0)+1= 41. 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 10,5  jadi nilai Q1 adalah 9,5 

Letak Q2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 21 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 41+1)  

   = 31,5 jadi nilai Q3 adalah 30,5 

 

 

Tabel hasil pengamatan terhadap keterampilan guru dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Kriteria 

 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang  Tidak Tuntas 

 

(Herrhyanto dan Hamid, 2008: 5.3-5.4).  

 

 

        Semarang, 21 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

       (Adi Wijaya) 

       NIM. 1401409297 
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Melalui Pendekatan CTL Berbasis Lingkungan 

Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02 

 

Siklus: II Pertemuan: 2 

 

Nama SD   : SDN Bringin 02 

Nama Guru/ Praktikan : Wisnu Adi Nugroho 

Kelas/semester  : V / II 

Hari / Tanggal   :  23 Mei 2013 

Nama Pengamat  :  Vina Yunita 

 

PETUNJUK  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskiptor yang ada dalam 

lembar pengamatan ini! 

2. Lakukan penilaian dengan mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan. 

4. Skor penilaian : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

4 apabila ada 4 deskriptor muncul 

3 apabila ada 3 deskriptor muncul 

2 apabila ada 2 deskriptor muncul 

1 apabila ada 1 deskriptor muncul 

0 apabila ada 0 deskriptor muncul 
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No Indikator Diskriptor 

Skor 

Penilaian 

0 1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengucapkan salam. 

b. Menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik. 

c. Membangkitkan motivasi 

dalam pembelajaran. 

d. Mengaitkan pengetahuan 

awal siswa dengan materi 

yang akan dipelajari. 

    √ 

2 Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan). 

b. Penguatan diberikan dalam 

bentuk non verbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/ 

benda). 

c. Penguatan diberikan pada 

siswa secara individu. 

d. Penguatan diberikan pada 

siswa secara kelompok. 

    √ 

3 Melakukan 

konstruktivisme 

pengetahuan kepada siswa 

(keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi 

kecil)(konstruktivisme) 

a. Memberikan contoh secara 

verbal. 

b. Memberikan contoh dengan 

mengambil langsung dari 

lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

c. Menjelaskan materi secara 

garis besar. 

d. Menghubungkan materi 

dengan situasi nyata. 

    √ 

4 Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

menemukan 

pengetahuannya sendiri  

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)(inkuiri) 

a. Menjelaskan cara kerja 

pengamatan. 

b. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan. 

c. Membimbing siswa 

menganalisis masalah hasil 

pengamatan. 

d. Membantu siswa ketika 

mengalami kesulitan. 

 

    √ 
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5 Bertanya (keterampilan 

bertanya)(bertanya) 

a. Mengungkapan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran. 

c. Guru memberi waktu 

berpikir untuk siswa. 

d. Guru memberi konfirmasi 

jawaban yang benar. 

    √ 

6 Pengadaan masyarakat 

belajar (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok 

kecil)(masyarakat belajar) 

a. Membentuk kelompok 

secara heterogen. 

b. Menjelaskan cara diskusi 

kelompok. 

c. Guru membimbing 

kelompok diskusi yang 

mengalami kesulitan. 

d. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

    √ 

7 Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan 

variasi)(pemodelan) 

a. Membimbing siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi. 

b. Mengkondisikan siswa 

memperhatikan presentasi. 

c. Memancing keikutsertaan 

siswa pada saat presentasi. 

d. Menanggapi hasil 

presentasi. 

    √ 

8 Membimbing siswa 

menarik kesimpulan dan 

melakukan refleksi 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan menjelaskan, 

keterampilan pembelajaran 

perseorangan )(refleksi) 

a. Kesimpulan sesuai dengan 

materi. 

b. Bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

c. Melakukan refleksi 

pembelajaran. 

d. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

    √ 

9 Penilaian autentik 

(keterampilan mengelola 

a. Memberikan tes evaluasi 

pembelajaran . 

b. Memberikan petunjuk 

    √ 
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kelas)(penilaian autentik) pengerjaan. 

c. Evaluasi sudah sesuai 

dengan materi dan 

indikator pembelajaran. 

d. Memberikan motivasi 

dalam mengerjakan 

evaluasi. 

10 Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaraan) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

c. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk per-

temuan berikutnya. 

d. Bersama-sama siswa 

menutup kegiatan 

pembelajaran. 

   √  

Jumlah 39 

 

 

Kriteria Keterampilan Guru 

skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat 

data (n) = (40-0)+1= 41. 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 10,5  jadi nilai Q1 adalah 9,5 

Letak Q2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 21 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 41+1)  

   = 31,5 jadi nilai Q3 adalah 30,5 

Tabel hasil pengamatan terhadap keterampilan guru dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel Kriteria Keterampilan Guru 

Kriteria 

 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik  Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang  Tidak Tuntas 

 

(Herrhyanto dan Hamid, 2008: 5.3-5.4).  

 

 

        Semarang, 23 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

       (Vina Yunita) 

       NIM. 1401410091 
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Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Dengan Pendekatan CTL Berbasis Lingkungan 

 

Siklus:  Pertemuan:  

 

Nama SD   : SDN Bringin 02 

Nama Guru/ Praktikan : ........ 

Kelas    : V (Lima) 

Materi                           : ....... 

Hari / Tanggal   :  ....... 

Nama Pengamat  :  ....... 

 

PETUNJUK  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskiptor yang ada dalam 

lembar pengamatan ini! 

2. Lakukan penilaian dengan mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan. 

4. Skor penilaian : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

4 apabila ada 4 deskriptor muncul 

3 apabila ada 3 deskriptor muncul 

2 apabila ada 2 deskriptor muncul 

1 apabila ada 1 deskriptor muncul 

0 apabila ada 0 deskriptor muncul 

(Rusman, 2012: 98) 
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No Indikator Diskriptor 

Skor 

Penilaian 

0 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran (emotional 

activities) 

 

a. Siswa dalam keadaan 

tenang 

b. Siswa telah berada 

didalam kelas 

c. Siswa telah duduk 

dikursinya 

d. Siswa telah menyiapakan 

alat tulis 

     

2 Membangun pengetahuan 

yang dimiliki (visual, 

mental, listening activities) 

(konstruktivisme) 

a. Mendengarkan penjelasan 

guru 

b. Menanggapi pertanyaan 

guru 

c. Memperhatikan ilustrasi 

guru 

d. Mencatat penjelasan guru. 

 

     

3 Menemukan pengetahuan 

dengan 

pengamatan(visual, 

mental, motor activities) 

(inkuiri) 

 

a. Ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan pengamatan 

b. Pengamatan sesuai 

petenjuk kerja 

c. Pengamatan dilakaukan 

bersama kelompok 

d. Bertanya kepada guru bila 

menemukan hal yang 

kurang jelas saat 

pengamtan 

     

4 Menggunakan media 

lingkungan (motor, 

writing, emotional 

activities) 

 

a. Memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

penggunaan media 

lingkungan 

b. Mengamati lingkungan 

sekitar 

c. Mengumpulkan data dari 

pengamatan lingkungan 

sekitar 

d. Melakukan percobaan 

menggunakan lingkungan 

sekitar 

     

5 Menanggapi pertanyaan a. Menyimak pertanyaan 

guru 
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(oral, emotional activities) 

(bertanya) 

b. Menjawab pertanyaan 

guru 

c. Mengungkapan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

d. Pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran 

6 Masyarakat belajar (oral, 

mental, emotional, 

listening, emotional 

activities) (masyarakat 

belajar) 

 

a. Berkelompok dengan 

tertib 

b. Memperhatikan 

penjelasan guru 

c. Mendiskusikan hasil 

pengamatan 

d. Berdiskusi mengerjakan 

lembar kerja siswa 

     

7 Mempersentasikan hasil 

diskusi (visual, mental, 

emotional, motor 

activities) 

(pemodelan) 

a. Mendengarkan ilustrasi 

guru  

b. Siswa siap 

mempersentasikan hasil 

diskusi. 

c. Siswa berani 

mempersentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

d. Siswa memperhatikan 

persentasi. 

     

8 Menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 

(oral, emotional, mental 

activities) 

 

a. Mendengarkan konfirmasi 

guru 

b. Ikut berpartisipasi 

menyimpulkan materi 

c. Mengajukan pertanyaan 

d. Menanggapi pertanyaan 

     

9 Berpartisipasi dalam 

refleksi pembelajaran 

(writing, mental ectivities) 

(refleksi) 

a. Bersama guru merefleksi 

pembelajaran 

b. Memperhatiakan refleksi 

yang dilakukan guru 

c. Mencatat rangkuman 

pembelajaran 

d. Menanyakan materi yang 

belum jelas kepada guru 

     

10 Mengerjakan evaluasi 

(writing, mental, 

emotional activities) 

(penilaian autentik) 

a. Mengerjakan sesuai 

petunjuk pengerjaan 

b. Mengerjakan secara 

individu 

c. Siswa tidak mengganggu 
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 temannya yang lain 

d. Mengumpulkan hasil 

pekerjaan tepat waktu 

Jumlah  

 

       Semarang, ....................2013 

Observer 

 

      (............................................) 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat data (n) 

= (40-0)+1= 41. 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 10,5  jadi nilai Q1 adalah 9,5 

Letak Q2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 41+1 ) 

   = 21 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 41+1)  

   = 31,5 jadi nilai Q3 adalah 30,5 

Tabel hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dapat diklasifikasikan  

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik  Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang  Tidak Tuntas 

(Herrhyanto dan Hamid, 2008: 5.3-5.4).  
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 Lampiran 7 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Siklus I Pertemuan 1  

No Nama 

Perolehan Skor Pada Indikator 

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ADF √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

2 AP √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

28 

3 FRR √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

19 

4 FPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

29 

5 GPS √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

6 GNF √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

27 

7 IKR √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 26 

8 KN √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

28 

9 MC √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

28 

10 MA √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

11 Maj √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

12 Mal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

29 

13 MF √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 31 

14 MR √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 28 
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15 MH √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 26 

16 NME √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

30 

17 NF √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

28 

18 ND √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 19 

19 NIM √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

20 NFP √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ 
   

18 

21 NAM √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

22 LB √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

17 

23 NSA √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

24 RBP √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
  

√ 18 

25 SJP √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

26 SH √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

18 

27 VCA √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 24 

28 DNC √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

17 

29 RO √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 19 

30 DTA √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
  

√ 17 

31 SRS √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

29 

32 SON √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

33 NFI √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

28 

34 VB √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
  

√ 17 

35 BC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 32 

36 HEA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 32 



190 

 

 

 

 

 

37 INO √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

28 

38 RWA √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 19 

39 AS √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
 

√ 
 

18 

40 AH √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

41 ME √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

17 

Jumlah 115 128 118 109 73 110 103 73 84 122 
 

Rata-rata 2,81 3,12 2,88 2,66 1,78 2,68 2,51 1,78 2,05 2,98 
 

J/K 25,25 (Baik) 
 

  

 

              Semarang, 22 Juli 2013 

              Mengetahui, 

Peneliti            Guru Kelas V 

    

 

 

(Andang Wijayanto)  Adi Wijaya       (Siti Mubarokah, S.Pd.SD) 

NIM. 1401409288  (1401409297)       NIP. 19680820 200601 2 019 
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Lampiran 8 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Siklus I Pertemuan 2  

No Nama 

Perolehan Skor Pada Indikator 

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ADF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

2 AP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

3 FRR √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ √ √ 22 

4 FPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

29 

5 GPS √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 31 

6 GNF √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

7 IKR √ √ √ √ √ 
  

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ 29 

8 KN √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

9 MC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

10 MA √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 

11 Maj √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ 33 

12 Mal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

29 

13 MF √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ 34 

14 MR √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 29 
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15 MH √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 27 

16 NME √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

31 

17 NF √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

18 ND √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 23 

19 NIM √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

20 NFP √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ 
  

√ 19 

21 NAM √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ √ 30 

22 LB √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
  

√ 19 

23 NSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

24 RBP √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
  

√ 19 

25 SJP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ √ 32 

26 SH √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
  

√ 19 

27 VCA √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 27 

28 DNC √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

19 

29 RO √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 24 

30 DTA √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
  

√ 19 

31 SRS √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

29 

32 SON √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

33 NFI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

34 VB √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
  

√ 19 

35 BC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 34 

36 HEA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 32 
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37 INO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ √ 30 

38 RWA √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 23 

39 AS √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
 

√ 
 

19 

40 AH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

41 ME √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
  

√ 18 

Jumlah 128 132 119 111 97 112 106 82 87 136 
 

Rata-rata 3,12 3,22 2,90 2,71 2,37 2,73 2,59 2 2,12 3,32 
 

J/K 27,08 (Baik) 
 

             

              Semarang, 22 Juli 2013 

              Mengetahui, 

Peneliti            Guru Kelas V 

 

   

 

(Andang Wijayanto)  (Adi Wijaya)        (Siti Mubarokah, S.Pd.SD) 

NIM. 1401409288  NIM. 1401409297       NIP. 19680820 200601 2 019 
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Lampiran 9 

Data Hasil Observasi Keterampilan Siswa  

Siklus II Pertemuan 1 

No Nama 

Perolehan Skor Pada Indikator 

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ADF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ √ 34 

2 AP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 35 

3 FRR √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 30 

4 FPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

34 

5 GPS √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ 33 

6 GNF √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ 34 

7 IKR √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

8 KN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 34 

9 MC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

10 MA √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

11 Maj √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 37 

12 Mal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 32 

13 MF √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

14 MR √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 31 
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15 MH √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ 32 

16 NME √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

36 

17 NF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 34 

18 ND √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 26 

19 NIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 37 

20 NFP √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ 
  

√ 21 

21 NAM √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

22 LB √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

19 

23 NSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

24 RBP √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 27 

25 SJP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 36 

26 SH √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 27 

27 VCA √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ 31 

28 DNC √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

19 

29 RO √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 28 

30 DTA √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 26 

31 SRS √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 30 

32 SON √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 32 

33 NFI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ √ 30 

34 VB √ √ 
  

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ 
  

√ 19 

35 BC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 37 

36 HEA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 35 
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37 INO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ √ 32 

38 RWA √ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 28 

39 AS √ √ √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
 

√ 
 

21 

40 AH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 35 

41 ME √ √ 
  

√ 
  

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ 
  

√ 
   

√ 
   

√ √ 
  

√ 
   

19 

Jumlah 140 140 144 118 116 129 113 102 111 146 
 

Rata-rata 3,42 3,42 3,51 2,88 2,83 3,15 2,76 2,49 2,71 3,56 
 

J/K 30,71 (Sangat Baik)  
 

 

              Semarang, 22 Juli 2013 

              Mengetahui, 

Peneliti            Guru Kelas V 

 

 

 

(Andang Wijayanto)  (Vina Yunita)        (Siti Mubarokah, S.Pd.SD) 

NIM. 1401409288  NIM. 1401410091       NIP. 19680820 200601 2 019 
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Lampiran 10 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Siklus II Pertemuan 2  

No Nama 

Perolehan Skor Pada Indikator 

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ADF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 36 

2 AP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 37 

3 FRR √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 34 

4 FPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 35 

5 GPS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 36 

6 GNF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 36 

7 IKR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 37 

8 KN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 35 

9 MC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

10 MA √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 32 

11 Maj √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 38 

12 Mal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

13 MF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 38 

14 MR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 35 

15 MH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 35 
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16 NME √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 38 

17 NF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 37 

18 ND √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 28 

19 NIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 38 

20 NFP √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
   

√ 
 

√ 
 

√ √ 
 

√ 26 

21 NAM √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 33 

22 LB √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
  

√ 
   

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ 23 

23 NSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 36 

24 RBP √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 29 

25 SJP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 37 

26 SH √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 30 

27 VCA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 36 

28 DNC √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ 
   

√ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ 
 

√ 25 

29 RO √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ 29 

30 DTA √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ 
   

√ 
  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 

31 SRS √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 30 

32 SON √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 34 

33 NFI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ √ 31 

34 VB √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
   

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 24 

35 BC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 38 

36 HEA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 36 

37 INO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 35 
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38 RWA √ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 29 

39 AS √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ 
  

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 30 

40 AH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ 35 

41 ME √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ 
  

√ 
 

√ 
 

√ √ 
  

√ √ 
  

√ √ 
 

√ 24 

Jumlah 148 152 150 133 124 140 119 111 126 158 
 

Rata-rata 3,61 3,71 3,66 3,24 3,02 3,42 2,90 2,71 3,07 3,85 
 

J/K 33,19 (Sangat Baik)   
 

 

 

              Semarang, 22 Juli 2013 

              Mengetahui, 

Peneliti            Guru Kelas V 

 

 

 

(Adi Wijaya)   (Vina Yunita)       (Siti Mubarokah, S.Pd.SD) 

NIM. 1401409297  NIM. 1401410091      NIP. 19680820 200601 2 019 
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Lampiran 11 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) 

KELAS V SD N BRINGIN 02 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

KKM = 60 

NO NAMA 

SISWA 

NILAI  

Siklus I 

Pertemuan 

1 

Siklus I 

Pertemuan 

2 

Siklus II 

Pertemuan 

1 

Siklus II 

pertemuan 

2 

1 ADS 80 80 85 85 

2 AP 70 75 85 85 

3 FRR 35 45 50 75 

4 FPB 85 80 85 90 

5 GPS 75 75 85 90 

6 GNF 75 80 80 85 

7 IKR 55 65 80 90 

8 KN 75 75 80 80 

9 MC 15 75 80 85 

10 MA 80 80 85 90 

11 Maj 80 85 85 90 

12 MAl 85 80 85 95 

13 MF 80 85 95 100 

14 MR 75 75 80 95 

15 MH 75 65 80 80 

16 NME 85 85 90 100 

17 NF 75 75 85 95 

18 ND 55 55 75 80 

19 NIM 75 80 90 100 

20 NFP 55 50 55 70 

21 NAM 85 80 85 85 

22 LB 45 40 55 65 

23 NSA 80 85 85 90 

24 RBP 50 55 65 75 

25 SJP 85 85 90 90 

26 SH 55 55 60 75 

27 VCA 50 65 70 85 

28 DNC 45 40 50 55 

29 RO 50 65 80 85 

30 DAT 55 55 75 85 

31 SRS 90 85 90 95 

32 SON 85 85 90 95 
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33 NFI 85 85 90 90 

34 VB 55 55 50 55 

35 BC 85 90 95 100 

36 HEA 85 85 90 90 

37 INO 75 80 85 85 

38 RWA 55 60 75 80 

39 AS 40 55 55 75 

40 AH 80 85 90 95 

41 ME 55 40 55 55 

Jumlah per siklus 2835 3330 

Rata-rata per siklus 69,15 81,22 

 

Mengetahui,  

      Guru Kelas V 

 

 

 

      Siti Mubarokah, S. Pd.SD 

       NIP. 19680820 200601 2 019 
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 Lampiran 12  

SILABUS KELAS V 

SUMBER DAYA ALAM 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pengalaman Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7. 

Memahami  

perubahan  

yang  terjadi 

di  alam  dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.7 

Mengidentifi

kasi 

beberapa 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mengubah 

permukaan 

bumi. 

Sumber 

daya alam 

dan 

pengguna

anya 

 

o Mempelajari sumber 

daya alam yang ada. 

o Mengetahui sumber 

daya alam yang ada 

di lingkungan 

sekitar.  

o Mengetahui sumber 

daya alam abiotik 

dan biotik 

o Menjelaskan 

manfaat sumber 

daya alam yang ada. 

 

7.7.1 

mengidentifikas

i beberapa 

sumber daya 

alam yang ada 

di lingkungan 

alam (fisik) 

sekitar. 

7.7.2 

menjelaskan 

manfaat sumber 

daya alam yang 

ada di 

lingkungan 

alam (fisik) 

sekitar. 

 

Tugas 

Individu  

 

 

Tugas 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Lembar 

Soal 

Evaluasi 

 

Lembar 

kerja 

siswa 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

2 jp 

-Choiril 

Azmiyawati, dkk. 

IPA Salingtemas 5 

untuk SD/MI 

Kelas V (BSE): 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

-Heri Sulistyanto 

dan Edy Wiyono. 

Ilmu pengetahuan 

alam 5: untuk sd 

dan kelas V 

(BSE): Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I  

 

    Satuan Pendidikan : SDN Bringin 02 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :   V / 2 

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

Hari/tanggal  : Selasa, 14 Mei 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

III. Indikator 

7.7.1 mengidentifikasi beberapa sumber daya alam yang ada di lingkungan 

alam (fisik) sekitar. 

7.7.2 menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan alam 

(fisik)  sekitar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar siswa dapat 

menjelaskan pengertian sumber daya alam dengan benar. 

2. Dengan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menjelaskan pengertian sumber daya alam biotik dengan benar. 

3. Dengan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menjelaskan pengertian sumber daya alam abiotik dengan benar. 
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4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membedakan sumber daya alam 

biotik dan abiotik dengan tepat. 

5. Diberikan contoh sumber daya alam biotik dan abiotik dari lingkungan 

alam (fisik) sekitar, siswa dapat menyebutkan 3 contoh sumber daya 

alam biotik dan abiotik yang lain dengan benar. 

6. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan manfaat sumber daya 

alam yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. 

 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 

 

V. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam dan penggunaannya 

 

VI. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

- Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

- Pendekatan pembelajaran  : Pendektan CTL berbasis lingkungan. 

 

VII. Langkah Pembelajaran 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi 

2. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan. Misal: 

“siapa yang dirumahnya punya sawah?kebun? disana ditanami apa 

saja?” 
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3. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran 

 

b) Kegiatan inti (40 menit) 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri, kemudian menunjukan contoh 

sumber daya alam yang diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

(eksplorasi) 

2. Guru membagi siswa menjadi bebrapa kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8.(eksplorasi) 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik) sekitar (eksplorasi). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya ditentukan oleh guru.(eksplorasi) 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan.(eksplorasi) 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa eksploasi). 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas (elaborasi). 

8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya.(elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan 

akhir.(elaborasi)  

10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi (elaborasi). 
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11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan.(elaborasi) 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan 

siswa.(konfirmasi) 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan.(konfirmasi) 

c) Kegiatan akhir (20 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Penilaian dan tindak lanjut. 

 

VIII. Media dan sumber. 

1. Sumber Ajar :  

Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V 

(BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

Rifa’i, Ahmad dan Catahrina Tri Anni. 2009. Psikologi Pendidikan. 

Semarang: UNNES PRESS. 

 

Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesionalisme Guru. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

 

Asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/jenis-sumber-daya-alam-dan-

manfaaatnya.html 

 

Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu pengetahuan alam 5: 

untuk sd dan kelas V (BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

2. Media : Lingkungan alam (fisik) sekitar 
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IX. Penilaian  

Prosedur penilaian 

Tes dalam proses   :  ada (kerja kelompok) 

Tes akhir               :  ada  (evaluasi) 

Jenis penilaian   :  Tertulis dan lisan 

 Instrumen penilaian : Lembar Kerja Siswa, lembar observasi, Lembar 

EvaluasI 

 

 

 

Semarang, 14 Mei 2013 

   

 Peneliti  Guru Kelas V 

 

 

 

 

  

 Wisnu Adi Nugroho       Siti Mubarokah, S.Pd,SD 

 NIM. 1401409285    NIP. 19680820 200601 2 019 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang muncul 

secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada 

umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti 

hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti 

minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, 

kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa 

manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus 

berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya 

alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya 

keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, 

Brazil, Kongo, Sierra Leone, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah 

memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati yang sangat berlimpah. Sebagai 

contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar 

sepertiga dari yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa 

fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya 

alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara 

tersebut. 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama kelompok : 

Anggota  :  1.     5. 

    2.    6. 

    3.    7. 

    4.    8. 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

SUMBER DAYA ALAM DI LINGKUNGAN SEKITAR 

Tujuan 

1. membedakan sumber daya alam biotik dan abiotik. 

2. mengetahui manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan alam(fisik) 

sekitar. 

Alat dan bahan 

 buku 

 pensil/pena 

Langkah Kerja 

1. isilah nama kelompok berserta anggota kelompokmu. 

2. Baca dan cermati petunjuk pada lembar kerja ini. 

3. Pergilah ke lingkungan sekitar sekolahanmu yang sudah ditentukan 

posisinya oleh gurumu. 

4. Amati lingkungan alam (fisik) sekitar sesuai daerah yang ditentukan untuk 

kelompokmu! 

5. Catat semua sumber daya alam yang ada ke dalam tabel di bawah ini! 
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No 

Sumber Daya Alam 

Jenis sumber 

daya 
Abiotik  Biotik Manfaat  
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Setelah itu jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 

1. Apakah sumber daya alam itu? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Sumber daya alam apa yang kamu temukan? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Apakah perbedaan sumber daya alam biotik dengan abiotik? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Apa saja manfaat sumber daya alam yang kamu temukan tadi? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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KISI KISI SOAL 

KD Indikator No. Soal / 

aspek 

Bentuk 

soal 

kategori 

7. Memahami  

perubahan  yang  

terjadi di  alam  

dan hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya alam. 

7.7.1 

mengidentifikasi 

beberapa sumber 

daya alam yang ada 

di lingkungan 

sekitar. 

1A (C1) 

2A(C2) 

3A(C2) 

6A (C4) 

7A (C4) 

10A (C2) 

1B(C2) 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

Essay 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Mudah 

Sukar 

7.7.2 menjelaskan 

manfaat sumber daya 

alam yang ada di 

lingkungan sekitar. 

4A(C2) 

5A(C2) 

8A (C3) 

9A (C3) 

2B (C6) 

PG 

PG 

PG 

PG 

Essay 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sukar 
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Soal Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 1 

Nama   : 

No.Presensi : 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya disebut ... 

a. Sumber daya alam 

b. Sumber daya buatan 

c. Sumber daya manusia 

d. Sumber daya terapan 

2. Yang termasuk sumber daya alam biotik, kecuali ... 

a. Hewan ternak 

b. Tumbuhan 

c. Jamur  

d. Air  

3. Dibawah ini yang termasuk sumber daya alam abiotik, kecuali ... 

a. Gas alam 

b. air 

c. tanah 

d. jamur 

4. Dibawah ini yang bukan pemanfaatan ketela sebagai hasil kebun adalah  ... 

a. sebagai makanan pokok 

b. tepung beras 

c. pakan ternak 

d. keripik 

5. Sumber daya alam yang tidak bisa digunakan sebagai sumber pembangkit 

tenaga listrik adalah ... 

a. air 

b. minyak bumi 

c. sinar matahari 

d. tanah 

6. Minyak bumi termasuk sumber daya alam abiotik, sedangkan pohon pinus 

termasuk sumber daya alam biotik, hal ini dikarenakan ... 

a. Minyak bumi sedikit, pohon pinus banyak 

b. Minyak bumi harganya mahal, pohon pinus harganya murah 

c. Minyak bumi bukan makhluk hidup, pohon pinus makhluk hidup 

d. Minyak bumi diambil dari tambang, pohon pinus dari hutan 

7. Tanah adalah salah satu sumber daya alam dan termasuk kedalam sumber 

daya alam abiotik, mengapa tanah termasuk kedalam sumber daya alam 

abiotik? 

a. Karena tanah tidak bisa bertambah banyak 

b. Karena tanah bukan makhluk hidup 

c. Karena tanah mengandung batuan 
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d. Karena tanah tempat hidup tumbuhan 

8. Terumbu karang termasuk sumber daya alam yang berasal dari lautan, 

dibawah ini manfaat dari terumbu karang, kecuali ... 

a. Sebagai tempat hidup hewan laut 

b. Sebagai penahan gelombang laut 

c. Sebagai wahana rekreasi 

d. Sebagai bahan penghasil pupuk 

9. Gunung berapi menghasilkan belerang yang merupakan sumber daya alam, 

dibawah ini yang bukan manfaat belerang adalah ... 

a. Untuk bahan kosmetik 

b. Untuk bahan peledak 

c. Untuk obat kesehatan kulit 

d. Untuk  bahan makanan 

10.  Perhatikan contoh sumber daya alam berikut! 

1. Batu kapur, 2.Ketela pohon, 3.Pohon jati, 4.Tanah 

Secara berurutan dari keempat contoh sumber daya alam tersebut termasuk 

sumber daya alam apa saja?  

a. 1.Abiotik, 2.Abiotik, 3.Biotik,  4.Biotik  

b. 1.Abiotik,2.Biotik, 3.Biotik, 4.Abiotik, 

c. 1.Biotik, 2.Abiotik, 3.Biotik, 4.Abiotik 

d. 1.Biotik, 2.Biotik, 3.Abiotik, 4.Abiotik 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan dan beri contoh sumber daya alam biotik dan abiotik, kemudian 

carilah perbedaan sumber daya alam biotik dengan abiotik! 

2. Buatlah tabel hasil sumber daya alam beserta manfaatnya! 
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KUNCI JAWABAN 

 

A 

1. A 6.C 

2. D 7.B 

3. D 8.D 

4. B 9.D 

5. D 10.B 

 

B 

1. SDA Biotik segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat 

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya berupa 

makhluk hidup. Contoh : tumbuhan, hewan, jamur, dll; sedang SDA 

Abiotik segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya berupa benda tak 

hidup, Contohnya hasil tambang, Minyak mentah dll. 

 

Perbedaan abiotik dan biotik, abiotik bukan makhluk hidup sedangkan 

biotik makhluk hidup yang dapat hidupd an berkembang dengan 

sendirinya. 

2.   

No 

Sumber Daya Alam 

Jenis sumber 

daya 
Abiotik  Biotik Manfaat  

1 

2 

3 

4 

5 

Padi 

Kayu 

Batu bara 

Minyak bumi 

Air 

 

 

Abiotik 

Abiotik 

Abiotik 

Biotik 

Biotik 

Sumber makanan pokok 

Sumber bahan bangunan 

Bahan bakar 

Bahan bakar 

Sumber tenaga dan 

kehidupan 
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SKOR PENILAIAN 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor soal Bobot jumlah 

1. PG 5 1-10 1 10 

2. Essay 2 1 

2 

5 

5 

5 

5 

Skor maksimal 20 

 

 

Nilai  = 
                   

             
 x 100 
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Lampiran 13 

SILABUS KELAS V 

SUMBER DAYA ALAM 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pengalaman Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7. 

Memahami  

perubahan  

yang  terjadi 

di  alam  dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.7 

Mengidentifi

kasi 

beberapa 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mengubah 

permukaan 

bumi. 

Sumber 

daya alam 

dan 

pengguna

anya 

 

o Mempelajari sumber 

daya alam yang 

dapat diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui. 

o Mengetahui sumber 

daya alam yang 

dapat diperbarui di 

lingkungan sekitar 

o Mengetahui sumber 

daya alam yang 

tidak dapat 

diperbarui di 

lingkungan sekitar.  

o Menjelaskan 

manfaat sumber 

daya alam yang ada. 

 

7.7.3 

Mengidentifikasi 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui di 

lingkungan alam 

(fisik) sekitar 

7.7.4 

Membedakan 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui di 

lingkungan alam 

(fisik) sekitar. 
 

 

Tugas 

Individu  

 

 

Tugas 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Lembar 

Soal 

Evaluasi 

 

Lembar 

kerja 

siswa 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

2 jp 

-Choiril 

Azmiyawati, dkk. 

IPA Salingtemas 5 

untuk SD/MI 

Kelas V (BSE): 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

-Heri Sulistyanto 

dan Edy Wiyono. 

Ilmu pengetahuan 

alam 5: untuk sd 

dan kelas V 

(BSE): Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II  

 

    Satuan Pendidikan : SDN Bringin 02 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :   V / 2 

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

Hari/tanggal  : Kamis, 16 Mei 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

III. Indikator 

7.7.3 Mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui dilingkungan alam (fisik) sekitar. 

7.7.4 Membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui di lingkungan alam (fisik) sekitar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui di lingkungan 

sekitar dengan benar. 

2. Melalui pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di lingkungan 

sekitar dengan benar 
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3. Melalui pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menjelaskan ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui di 

lingkungan sekitar dengan benar. 

4. Melalui pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menejelaskan ciri-ciri sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di 

lingkungan sekitar dengan benar. 

5. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat memberikan 3 contoh sumber daya 

alam yang dapat diperbarui di lingkungan sekitar dengan benar. 

6. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat memberikan 3 contoh sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui di lingkungan sekitar dengan benar. 

7. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dengan tepat. 

 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 

 

V. Materi Pembelajaran 

- Sumber daya alam dan penggunaannya 

 

VI. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

- Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

- Pendekatan pembelajaran  : Pendektan CTL berbasis lingkungan. 

 

VII. Langkah Pembelajaran 

 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi 
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2. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan. Misal: 

“paku itu berasal dari apa?bagaimana cara mendapatkannya?” 

3. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran 

 

b) Kegiatan inti 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri, kemudian menunjukan contoh 

sumber daya alam yang diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

(eksplorasi) 

2. Guru membagi siswa menjadi bebrapa kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8.(eksplorasi) 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik) sekitar (eksplorasi). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya ditentukan oleh guru.(eksplorasi) 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan.(eksplorasi) 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa (eksploasi). 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas (elaborasi). 

8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya.(elaborasi) 
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9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan 

akhir.(elaborasi)  

10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi (elaborasi). 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan.(elaborasi) 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan 

siswa.(konfirmasi) 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan.(konfirmasi) 

 

d) Kegiatan akhir (20 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Penilaian dan tindak lanjut. 

 

 

VIII. Media dan sumber. 

1. Sumber Ajar :  

Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V 

(BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

Id.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_alam 

 

Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. 2008.  Ilmu pengetahuan alam 5: 

untuk sd dan kelas V (BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

2. Media : Lingkungan alam (fisik) sekitar 
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IX. Penilaian  

Prosedur penilaian 

Tes dalam proses   :  ada (kerja kelompok) 

Tes akhir               :  ada  (evaluasi) 

Jenis penilaian   :  Tertulis 

 Instrumen penilaian : Lembar Kerja Siswa, Lembar observasi, Lembar 

Evaluasi 

 

Semarang, 16 Mei 2013 

   

 Peneliti  Guru Kelas V 

 

 

 

  

 Wisnu Adi Nugroho       Siti Mubarokah, S.Pd,SD 

 NIM. 1401409285    NIP. 19680820 200601 2 019 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan 

menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA 

yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama 

penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, 

mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA 

terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya 

harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA tak dapat 

diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih 

cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-

menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang 

lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk 

kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas., minyak bumi dan gas 

alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan 

tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan.Perubahan 

tekanan dan suhu panas selama jutaaan tahun ini kemudian mengubah materi dan 

senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama kelompok : 

Anggota  :  1.     5. 

    2.    6. 

    3.    7. 

    4.    8. 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

SUMBER DAYA ALAM DI LINGKUNGAN SEKITAR 

Tujuan 

1. mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbarui di lingkungan alam 

(fisik) sekitar sekolah. 

2. mengetahui sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di lingkungan 

alam (fisik) sekitar sekolah.  

3. membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui. 

Alat dan bahan 

 buku 

 pensil/pena 

 lingkungan alam (fisik) sekitar. 

Langkah kerja 

 isilah nama kelompok berserta anggota kelompokmu. 

 Baca dan cermati petunjuk pada lembar kerja ini. 

 Pergilah ke lingkungan sekitar sekolahanmu yang sudah ditentukan 

posisinya oleh gurumu. 

 Amati lingkungan alam (fisik) sekitar sesuai daerah yang ditentukan untuk 

kelompokmu! 

 Catat semua sumber daya alam yang ada ke dalam tabel di bawah ini! 
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No 
Jenis sumber 

daya 

Sumber Daya Alam 

Dapat 

diperbarui  

Tidak 

dapatdiperbarui 

Alasan 
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Setelah itu jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 

1. Apakah perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Sumber daya alam apa yang kamu temukan? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Termasuk sumber daya alam dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui 

yang kalian temukan tadi? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Mengapa sumber daya alam tersebut termasuk dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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KISI KISI SOAL 

KD Indikator No. Soal / 

aspek 

Bentuk 

soal 

kategori 

7. Memahami  

perubahan  yang  

terjadi di  alam  

dan hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya alam. 

 7.7.3 

Mengidentifikasi 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui. 

 

1A (C1) 

2A(C2) 

4A(C2) 

5A(C2) 

6A (C2) 

7A (C4) 

9A (C4) 

10A (C4) 

 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sukar 

7.7.4 Membedakan 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui di 

lingkungan sekitar. 

3A (C3) 

8A (C3) 

1B(C3) 

2B (C6) 

PG 

PG 

Essay 

Essay 

Mudah 

Mudah 

Sukar 

Sukar 
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Soal Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 2 

Nama   : 

No.Presensi : 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak 

dieksploitasi berlebihan adalah sumber daya alam ... 

a. yang dapat diperbarui 

b. yang tidak dapat diperbarui 

c. rekayasa manusia 

d. Sumber daya terapan 

2. Sumber daya alam berikut yang dapat diperbarui adalah  ... 

a. Besi  

b. Air 

c. Batu bara  

d. Minyak  

3. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut! 

1) Minyak bumi 2) tumbuhan 3) Air 4) Batu bara 

Yang termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah ... 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 4) 

c. 2) dan 3) 

d. 2) dan 4) 

4. Dibawah ini ciri-ciri sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kecuali ... 

a. Jumlah terbatas 

b. Proses pembentukan sangat lama 

c. Terbentukan jutaan tahun yang lalu 

d. Dapat digunakan terus menerus 

5. Sumber daya berdasar sifatnya digolongkan menjadi ... 

a. Langsung dan tak langsung 

b. Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui 

c. Hayati dan non hayati 

d. Biotik dan abiotik 

6. Papua merupakan salah satu daerah penghasil barang tambang di Indonesia, 

terdapat perusahaan yang terkenal yakni PT. Freeport, yang menambang 

barang logam mulia, logam mulia termasuk sumber daya alam ... 

a. Biotik 

b. Hayati 

c. Dapat diperbarui 

d. Tidak dapat diperbarui 

7. Minyak mentah digunakan sebagai bahan bakar, diantaranya bensin, minyak 

tanah, solar, dsb. Minyak mentah termasuk sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui, karena ... 

a. Harganya mahal 

b. Minyak mentah sudah susah dicari 
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c. Susah diadakan kembali dan butuh waktu yang lama 

d. Susah dalam mendapatkannya 

8. Minyak sawit, Minyak goreng, Minyak mentah Minyak tanah 

Yang mana termasuk keedalam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 

tidak dapat diperbarui? 

c. Dapat, Dapat , Tidak dapat, Tidak dapat, 

d. Dapat, Tidak dapat, Dapat, Tidak dapat, 

e. Tidak dapat, Tidak dapat, Dapat, Dapat, 

f. Tidak dapat, Dapat, Tidak dapat, Dapat, 

9. Pohon mahoni dan pohon jati merupakan pohon penghasil kayu yang sering 

digunakan sebagai bahan bangunan, termasuk kedalam sumber daya alam 

yang dapat diperbarui, karena ... 

a. Mudah didapatkan 

b. Banyak tersedia di alam 

c. Bisa diadakan kembali dengan mudah 

d. Bukan barang langka 

10. Ulat sutera merupakan hewan penghasil benang sutra yang dijadikan kain 

yang diambil dari kepompongnnya, termasuk kedalam sumber daya alam 

yang dapat diperbarui, bagaimana cara mengembang biakan hewan tersebut? 

a. Ulat sutera diburu 

b. Ulat sutera diberi makan yang sesuai 

c. Ulat sutera dipelihara menjadi kupu-kupu dan dibudidayakan 

d. Ulat sutera dipilih yang bagus, dirawat dan ulat sutera dikawinkan 

sehingga bisa bertelur 

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan dan beri contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui, kemudian jelaskan perbedaaannya! 

2. Buatlah tabel hasil sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang dapat 

diperbarui dan tidak dapat diperbarui! 
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KUNCI JAWABAN 

 

A 

1. A 6.D 

2. B 7.C 

3. D 8.A 

4. D 9.C 

5. B 10.C 

 

B 

1. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada 

selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya 

umbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air  

SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena 

penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila 

digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, 

emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya 

Perbedaanya, jika sumber daya alam dapat diperbarui bisa diadakan 

kembali dengan mudah dan relatif cepat, sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui dalam pengadaan kembali butuh waktu relatif lahma 

bahkan sampai tidak bisa diperbarui 

 

2.  

No 

Sumber Daya Alam 

Jenis sumber daya 
Dapat 

diperbarui 

Tidak dapat 

diperbarui 

1 

2 

3 

4 

5 

Padi 

Kayu 

Batu bara 

Minyak bumi 

Air 

dapat 

dapat 

 

 

dapat 

 

 

Tidak dapat 

Tidak dapat 
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SKOR PENILAIAN 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor soal Bobot Jumlah 

1. PG 5 1-10 1 10 

2. Essay 2 1 

2 

2 

3 

5 

5 

Skor maksimal 20 

 

 

Nilai  = 
                   

             
 x 100 
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Lampiran 14  

SILABUS KELAS V 

SUMBER DAYA ALAM 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pengalaman Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7. 

Memahami  

perubahan  

yang  terjadi 

di  alam  dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.7 

Mengidentifi

kasi 

beberapa 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mengubah 

permukaan 

bumi. 

Sumber 

daya alam 

dan 

pengguna

anya 

 

o Mempelajari 

kegiatan manusia 

dalam 

memanfaatkan 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui 

o Mempelajari 

kegiatan manusia 

dalam 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

yang tidak dapat 

diperbarui 

o Menjelaskan 

manfaat sumber 

daya alam yang 

ada. 

 

7.7.5 

Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

dalam pemanfaatan 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbaruhi dan 

tidak dapat 

diperbarui di 

lingkungan alam 

(fisik) sekitar. 
7.7.6 menjelaskani 

kegiatan manusia 

dalam pelestarian 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui di 

lingkungan alam 

(fisik) sekitar 

 

Tugas 

Individu  

 

 

Tugas 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Lembar 

Soal 

Evaluasi 

 

Lembar 

kerja 

siswa 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

2 jp 

-Choiril 

Azmiyawati, dkk. 

IPA Salingtemas 5 

untuk SD/MI 

Kelas V (BSE): 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

-Heri Sulistyanto 

dan Edy Wiyono. 

Ilmu pengetahuan 

alam 5: untuk sd 

dan kelas V 

(BSE): Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I  

    Satuan Pendidikan : SDN Bringin 02 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :   V / 2 

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

Hari/tanggal  : Selasa, 21 Mei 2013 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

III. Indikator 

7.7.5 Mengidentifikasi kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya 

alam yang dapat diperbaruhi dan tidak dapat diperbarui di lingkungan alam 

(fisik) sekitar. 

7.7.6 Menjelaskan kegiatan manusia dalam pelestarian sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui di lingkungnan alam (fisik) 

sekitar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan di lingkungan sekitar siswa dapat menjelaskan 

kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat 

diperbaruhi di lingkungan alam (fisik) sekitar dengan benar. 

2. Melalui pengamatan di lingkungan sekitar siswa dapat menjelaskan 

kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui di lingkungan alam (fisik) sekitar dengan benar. 
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3. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memberikan 2 contoh kegiatan 

manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaruhi di 

lingkungan alam (fisik) sekitar dengan tepat. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memberikan 2 contoh kegiatan 

manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaruhi di lingkungan sekitar dengan tepat. 

5. Dengan diskusi kelompok, siswa mampu mencontohkan 2 kegiatan 

manusia dalam pelestarian sumber daya alam yang dapat diperbaruhi di 

lingkungan alam (fisik) sekitar dengan tepat. 

6. Dengan diskusi kelompok, siswa mampu mencontohkan 2 kegiatan 

manusia dalam pelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruhi 

di lingkungan alam (fisik) sekitar dengan tepat. 

 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 

 

V. Materi Pembelajaran 

- Sumber daya alam dan penggunaannya 

 

VI. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

- Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

- Pendekatan pembelajaran  : Pendektan CTL berbasis lingkungan. 

 

VII. Langkah Pembelajaran 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi 
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2. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan. Misal: 

“siapa yang dirumahnya tiap hari makan nasi?makan buah?sayuran?” 

3. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran 

b) Kegiatan inti (40 menit) 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri, kemudian menunjukan contoh 

sumber daya alam yang diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

(eksplorasi) 

2. Guru membagi siswa menjadi bebrapa kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8.(eksplorasi) 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik) sekitar (eksplorasi). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya ditentukan oleh guru.(eksplorasi) 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan.(eksplorasi) 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa (bertanya).(eksploasi) 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas (elaborasi). 

8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya.(elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan 

akhir.(elaborasi)  
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10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi (elaborasi). 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan.(elaborasi) 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan 

siswa.(konfirmasi) 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan.(konfirmasi) 

c) Kegiatan akhir (20 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Penilaian dan tindak lanjut. 

 

VIII. Media dan sumber. 

1. Sumber Ajar :  

Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V 

(BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

Rifa’i, Ahmad dan Catahrina Tri Anni. 2009. Psikologi Pendidikan. 

Semarang: UNNES PRESS. 

 

Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesionalisme Guru. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

 

www.anneahira.com/pemanfaatan-sumber-daya-alam.html 

 

Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. 2008.  Ilmu pengetahuan alam 5: 

untuk sd dan kelas V (BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

2. Media : Lingkungan alam (fisik) sekitar 

http://www.anneahira.com/pemanfaatan-sumber-daya-alam.html
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IX. Penilaian  

Prosedur penilaian 

Tes awal               :   ada (apersepsi) 

Tes dalam proses   :   ada (kerja kelompok) 

Tes akhir               :  ada  (evaluasi) 

Jenis penilaian   :  Tertulis 

 Instrumen penilaian : Lembar Kerja Siswa, Lembar observasi, Lembar 

EvaluasI 

 

 

Semarang, 21 Mei 2013 

   

 Peneliti  Guru Kelas V 

 

 

 

  

 Wisnu Adi Nugroho       Siti Mubarokah, S.Pd,SD 

 NIM. 1401409285    NIP. 19680820 200601 2 019 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

 

Pemanfaatan sumber daya alam 

Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. 

Tumbuhan 

Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan 

melimpah.Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan 

pati melalui proses fotosintesis.Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen 

atau penyusun dasar rantai makanan.Eksploitasi tumbuhan yang berlebihan dapat 

mengakibatkan kerusakan bahkan kepunahan dan hal ini akan berdampak pada 

rusaknya rantai makanan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya: 

Bahan makanan: padi, jagung,gandum,tebu 

Bahan bangungan: kayu jati, kayu mahoni 

Bahan bakar (biosolar): kelapa sawit 

Obat: jahe, daun binahong, kina, mahkota dewa 

 Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk 

Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data 

statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja 

di bidang agrikultur. Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara 
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lain karet (bahan baku ban), kelapa sawit (bahan baku minyak goreng), tembakau 

(bahan baku obat dan rokok), kapas (bahan baku tekstil), kopi (bahan minuman), 

dan tebu (bahan baku gula pasir). 

Hewan, peternakan, dan perikanan 

Air 

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri 

didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% 

merupakan air asin (wilayah laut, samudra, dll.) dan hanya 3% yang merupakan 

air tawar (wilayah sungai, danau, dll.). Seiring dengan pertumbuhan populasi 

manusia, kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan domestik dan energi, terus 

meningkat. Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri minuman, 

penambangan, dan aset rekreasi. Di bidang energi, teknologi penggunaan air 

sebagai sumber listrik sebagai pengganti dari minyak bumi telah dan akan terus 

berkembang karena selain terbaharukan, energi yang dihasilkan dari air cenderung 

tidak berpolusi dan hal ini akan mengurangi efek rumah kaca 

Hasil tambang 

Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan 

manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, 

maupun sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki nilai 

ekonomi yang besar dan hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. 

Beberapa negara, seperti Indonesia dan Arab, memiliki pendapatan yang sangat 

besar dari sektor ini. Jumlahnya sangat terbatas, oleh karena itu penggunaannya 

harus dilakukan secara efisein. Beberapa contoh bahan tambang dan 

pemanfaatannya: 

Minyak Bumi 

Avtur untuk bahan bakar pesawat terbang; Bensin untuk bahan bakar kendaraan 

bermotor; Minyak Tanah untuk bahan baku lampu minyak; Solar untuk bahan 

bakar kendaraan diesel; LNG (Liquid Natural Gas) untuk bahan bakar kompor 

gas; Oli ialah bahan untuk pelumas mesin; Vaselin ialah salep untuk bahan obat; 

Parafin untuk bahan pembuat lilin; dan Aspal untuk bahan pembuat jalan 

(dihasilkan di Pulau Buton) 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama kelompok : 

Anggota  :  1.     5. 

    2.    6. 

    3.    7. 

    4.    8. 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

SUMBER DAYA ALAM DI LINGKUNGAN SEKITAR 

1. mengetahui kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang 

dapat diperbaruhi di lingkungan alam (fisik) sekitar. 

2. mengetahui kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui di lingkungan alam (fisik) sekitar. 

3. mencontohkan kegiatan manusia dalam pelestarian sumber daya alam yang 

dapat diperbaruhi dan tidak dapat diperbarui di lingkungan alam (fisik) 

sekitar. 

Alat dan bahan 

 buku 

 pensil/pena 

 lingkungan alam (fisik) sekitar. 

Langkah kerja 

 isilah nama kelompok berserta anggota kelompokmu. 

 Baca dan cermati petunjuk pada lembar kerja ini. 

 Pergilah ke lingkungan sekitar sekolahanmu yang sudah ditentukan 

posisinya oleh gurumu. 

 Amati lingkungan alam (fisik) sekitar sesuai daerah yang ditentukan untuk 

kelompokmu! 

 Catat semua sumber daya alam yang ada ke dalam tabel di bawah ini! 
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No 

Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Jenis sumber daya 
Dapat 

diperbarui  

Tidak dapat 

diperbarui 

Cara 

melestarikan 
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Setelah itu jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 

1. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 

tidak dapat diperbarui kalian temukan? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Bagaimana cara melestarikannya? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3. Berikan contoh pemanfaatan dan cara melestariakan sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui! 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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KISI KISI SOAL 

KD Indikator No. Soal / 

aspek 

Bentuk 

soal 

kategori 

7. Memahami  

perubahan  yang  

terjadi di  alam  

dan hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya alam. 

 7.7.5 

Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

dalam 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbaruhi dan 

tidak dapat 

diperbarui di 

lingkungan alam 

(fisik) sekitar. 

 

 

1A (C1) 

2A(C2) 

3A(C4) 

6A (C2) 

7A (C2) 

8A (C3) 

1B(C4) 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

Essay 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

7.7.6 Menjelaskan 

kegiatan manusia 

dalam pelestarian 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui di 

lingkungan alam 

(fisik) sekitar. 

4A(C2) 

5A(C2) 

9A (C3) 

10A (C4) 

2B (C6) 

PG 

PG 

PG 

PG 

Essay 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sukar 

Sukar 
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Soal Evaluasi Siklus 2 Pertemuan 1 

Nama   : 

No.Presensi : 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan perlu berjuta-juta tahun untuk 

mengembalikan keberadaanya adalah sumber daya alam ... 

a. yang dapat diperbarui 

b. yang tidak dapat diperbarui 

c. rekayasa manusia 

d. Sumber daya terapan 

2. Salah satu pemanfaatan Sumber daya alam yang dapat diperbarui, kecuali  ... 

a. Penggunaan besi  sebagai pondasi bangunan 

b. Air minum 

c. Kayu bakar 

d. Ikan sebagai sumber makanan  

3. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut! 

1) Penggunaan minyak bumi untuk bahan bakar 2) tumbuhan sayuran 3) Air 

minum 4) Batu bara sumber tenaga 

Yang termasuk pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah 

... 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 4) 

c. 2) dan 3) 

d. 2) dan 4) 

4. Dibawah ini cara melestasrikan sumber daya alam hutan, kecuali ... 

a. Hutan lindung 

b. Mengeluarkan undang-undang perhutanan 

c. mengeksploitasi hutan terus menerus 

d. melakukan reboisasi 

5. Tindakan yang tidak mencerminkan pelestarian sumber daya alam laut 

adalah... 

a. Pembibitan spesies langka 

b. Cagar alam bawah laut 

c. Mengambil ikan dengan pukat harimau 

d. Penangkaran penyu laut 

6. Berikut ini manfaat dari penggunaan belerang bagi kehidupan masnusia, 

kecuali ... 

a. Dijadikan bahan kosmetik 

b. Dijadikan bahan makanan 

c. Sebagai bahan peledak 

d. Untuk obat kesehatan kulit 
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7. Tiram merupakan hewan laut yang banyak sekali kegunaannya dalam 

kehidupan manusia. Yang bukan pemanfaatan dari tiram laut adalah ... 

a. Penghasil mutiara 

b. Dagingnya sumber bahan makanan 

c. Kulitnya bahan baku kerajinan 

d. Sebagai bahan bakar 

8. Terdapat berbagai jenis ular didunia, salah satu manfaat dari ular bagi petani 

adalah ... 

a. Penjaga sawah dari hama wereng 

b. Hewan peliharaan 

c. Pemburu hama tikus 

d. Dagingnya sumber bahan makanan 

9. Minyak mentah merupakan barang hasil tambang sebagai sumber daya alam 

komoditi ekspor di dunia, dibawah ini yang bukan merupakan cara menjaga 

kelestarian minyak mentah adalah ... 

a. Melakukan penghematan penggunaan minyak mentah 

b. Memberlakukan undang-undang pertambangan minyak mentah 

c. Mengeksploitasi secara besar-besaran 

d. Menggunakan tekhnologi hemat energi 

10. Ulat sutera merupakan hewan penghasil benang sutra yang dijadikan kain 

yang diambil dari kepompongnnya, termasuk kedalam sumber daya alam 

yang dapat diperbarui, bagaimana cara mengembang biakan hewan tersebut? 

a. Ulat sutera diburu 

b. Ulat sutera diberi makan yang sesuai 

c. Ulat sutera dipelihara menjadi kupu-kupu dan dibudidayakan 

d. Ulat sutera dipilih yang bagus, dirawat dan ulat sutera dikawinkan 

sehingga bisa bertelur 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan dan beri contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui! Kemudian jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya! 

2. Buatlah tabel pemanfaatan hasil sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang 

dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui beserta cara melestarikannya! 
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KUNCI JAWABAN 

 

A 

1. B 6.B 

2. A 7.D 

3. B 8.C 

4. C 9.C  

5. C 10.C 

 

B 

1. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada 

selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya 

tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air  

SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena 

penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila 

digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, 

emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya 

Perbedaanya pada pengadaan kembali yang butuh waktu relatif singkat 

dan relatif lama bahkan tidak bisa 

Contoh pemanfaatan : padi sebagai sumber bahan makanan 

 

2.  

No 

Sumber Daya Alam 

Jenis sumber daya 
Dapat 

diperbarui 

Tidak dapat 

diperbarui 

Pelestarian  

1 

2 

3 

4 

5 

Kayu 

Batu bara 

Minyak bumi 

Air 

Hasil laut (ikan laut) 

dapat 

 

 

dapat 

dapat 

 

Tidak dapat 

Tidak dapat 

Reboisasi 

Pembatasan 

eksploitasi 

Reboisasi  

Cagar alam 

bawah laut 
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SKOR PENILAIAN 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor soal Bobot Jumlah 

1. PG 5 1-10 1 10 

2. Essay 2 1 

2 

5 

5 

5 

5 

Skor maksimal 20 

 

 

Nilai  = 
                   

             
 x 100 
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 Lampiran 15 

SILABUS KELAS V 

SUMBER DAYA ALAM 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pengalaman Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7. 

Memahami  

perubahan  

yang  terjadi 

di  alam  dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.7 

Mengidentifi

kasi 

beberapa 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mengubah 

permukaan 

bumi. 

Sumber 

daya alam 

dan 

pengguna

anya 

 

o Mempelajari 

perubahan muka 

bumi karena 

kegiatan manusia 

o Mempelajari 

dampak kegiatan 

manusia terhadap 

lingkungan 

 

7.7.7 
Mengidentifikasi 
perubahan muka 
bumi karena 
kegiatan manusia. 

7.7.8 Menjelaskan 

dampak kegiatan 

manusia terhadap 

lingkungan alam 

(fisik) 

 

Tugas 

Individu  

 

 

Tugas 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Lembar 

Soal 

Evaluasi 

 

Lembar 

kerja 

siswa 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

2 jp 

-Choiril 

Azmiyawati, dkk. 

IPA Salingtemas 5 

untuk SD/MI 

Kelas V (BSE): 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

-Heri Sulistyanto 

dan Edy Wiyono. 

Ilmu pengetahuan 

alam 5: untuk sd 

dan kelas V 

(BSE): Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II  

 

    Satuan Pendidikan : SDN Bringin 02 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :   V / 2 

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

Hari/tanggal  : Kamis, 23 Mei 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

 

III. Indikator 

7.7.7 Mengidentifikasi perubahan muka bumi karena kegiatan manusia. 

7.7.8 Menjelaskan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan alam 

(fisik) sekitar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan 

muka bumi karena kegiatan manusia dengan benar. 

2. Melalui pengamtan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menjelaskan perubahan muka bumi karena kegiatan manusia dengan 

tepat. 
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3. Melalui pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, siswa dapat 

menjelaskan penyebab perubahan muka bumi karena kegiatan manusia 

dengan tepat. 

4. Dengan diskusi dalam kelompok, siswa dapat mencontohkan perubahan 

muka bumi karena kegiatan manusia dengan tepat. 

5. Dengan diskusi dalam kelompok siswa dapat menjelaskan dampak positif 

kegiatan manusia terhdap lingkungan (alam) sekitar. 

6. Dengan diskusi dalam kelompok siswa dapat menjelaskan dampak negatif 

kegiatan manusia terhdap lingkungan (alam) sekitar. 

 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 

 

V. Materi Pembelajaran 

- Sumber daya alam dan penggunaannya 

 

VI. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

- Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

- Pendekatan pembelajaran  : Pendektan CTL berbasis lingkungan. 

 

VII. Langkah Pembelajaran 

 

a) Kegiatan awal (10 menit) 

1. Melakukan salam, doa, dan presensi 

2. Melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan diajarkan. Misal: 

“jalan raya itu dibangun menggunakan apa?” 
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3. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberi 

motivasi. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung dan media terkait 

pada pembelajaran 

b) Kegiatan inti (40 menit) 

1. Guru mempersiapkan sumber belajar dari media lingkungan alam 

(fisik) untuk mengembangkan pemikiran siswa dengan dapat 

membangun pengetahuan sendiri, kemudian menunjukan contoh 

sumber daya alam yang diambil dari lingkungan alam (fisik) sekitar. 

(eksplorasi) 

2. Guru membagi siswa menjadi bebrapa kelompok untuk melakukan 

pengamatan, satu kelompok beranggotakan 7-8.(eksplorasi) 

3. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan lingkungan alam 

(fisik) sekitar (eksplorasi). 

4. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar, 

tempatnya ditentukan oleh guru.(eksplorasi) 

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan 

pengamatan.(eksplorasi) 

6. Guru melakukan tanya jawab untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa.(eksploasi) 

7. Guru mengelompokan siswa secara heterogen dengan membimbing 

diskusi didalam kelas (elaborasi). 

8. Siswa diberikan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya yang 

dibagikan guru kemudian melakukan diskusi bersama anggota 

kelompoknya.(elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan laporan 

akhir.(elaborasi)  

10. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diskusi (elaborasi; 

CTL: pemodelan). 
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11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan.(elaborasi) 

12. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan 

siswa.(konfirmasi) 

13. Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa, baik yang melakukan presentasi hasil diskusi maupun dari 

memberikan tanggapan.(konfirmasi) 

c) Kegiatan akhir (20 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang 

jelas. 

2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Penilaian dan tindak lanjut. 

 

VIII. Sumber Ajar :  

Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V 

(BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

Rifa’i, Ahmad dan Catahrina Tri Anni. 2009. Psikologi Pendidikan. 

Semarang: UNNES PRESS. 

 

Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesionalisme Guru. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

 

Asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/jenis-sumber-daya-alam-dan-

manfaaatnya.html 

 

Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu pengetahuan alam 5: 

untuk sd dan kelas V (BSE). Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Media : Lingkungan alam (fisik) sekitar 
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IX. Penilaian  

Prosedur penilaian 

Tes awal                :   ada (apersepsi) 

Tes dalam proses   :   ada (kerja kelompok) 

Tes akhir               :  ada  (evaluasi) 

Jenis penilaian  :  Tertulis 

 Instrumen penilaian : Lembar Kerja Siswa, Lembar observasi Lembar 

Evaluasi 

 

 

Semarang, 23 Mei 2013 

   

 Peneliti  Guru Kelas V 

 

 

 

  

 Wisnu Adi Nugroho       Siti Mubarokah, S.Pd,SD 

 NIM. 1401409285    NIP. 19680820 200601 2 019 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi. 

 

Pembakaran Hutan 

Akhir-akhir ini manusia banyak melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan 

lahan pertanian, permukiman penduduk, dan untuk industri. Kawasan hutan yang 

dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi tanah tandus dan gersang. 

Hal ini karena setelah panen biasanya ladang ini akan ditinggalkan. Sistem 

perladangan seperti ini disebut perladangan berpindah. Akhirnya hutan yang 

dahulu menghijau menjadi tanah tandus dan gersang. Selain untuk lahan 

pertanian, biasanya pembakaran hutan juga bertujuan untuk membangun 

permukiman penduduk dan mendirikan pabrik.  

Penebangan Hutan secara Liar 

Selain pembakaran hutan, manusia juga melakukan penebangan hutan secara liar. 

Pohon-pohon ini diambil kayunya sebagai bahan bangunan. Penebangan pohon-

pohon di hutan secara liar ini juga dapat mengubah permukaan bumi.  

Pepohonan sangat penting bagi kehidupan di Bumi. Jadi, penebangan pohon harus 

dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan usaha pelestariannya. Penebangan 

hutan harus disertai dengan penanaman kembali benih-benih pohon yang telah 

ditebang. Benihbenih ini akan tumbuh dan dapat menggantikan pohon-pohon 

yang telah ditebang. Melalui cara ini kelestarian hutan tetap terjaga. 
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Penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadinya perubahan permukaan bumi . 

Hutan ini akan berubah menjadi lahan tandus dan gersang. Selain itu, 

penggundulan hutan juga berdampak pada kehidupan makhluk hidup. 

Penggundulan hutan telah membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan dan hewan. 

Banyaknya pohon yang ditebangi menyebabkan hewan-hewan hutan kehilangan 

makanan dan tempat berlindung. 

Penambangan 

Kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi. Sebagian besar 

bahan tambang berada di dalam tanah. Pengambilan bahan tambang dengan cara 

digali atau ditambang. Ada dua macam jenis penambangan yaitu penambangan 

terbuka dan penambangan bawah tanah. Penambangan terbuka adalah 

penambangan yang dilakukan di permukaan bumi. Beberapa bahan tambang 

seperti tembaga, besi, batu bara, kapur, dan aluminium sering ditemukan di 

permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk mengambilnya tidak perlu menggali. 

Kegiatan ini mengubah bentuk permukaan bumi menjadi lubang-lubang bekas 

penambangan. Bahan tambang lainnya digali dari terowongan yang berada ratusan 

meter di bawah permukaan tanah. Cara ini disebut penambangan bawah tanah. 

Penambangan ini lebih sulit daripada penambangan di permukaan. Para 

penambang menggali sebuah lubang menuju ke dalam tanah dan mengambil bijih. 

Pengambilan bijih ini menggunakan bor atau bahan peledak sebelum diangkut ke 

permukaan. Kegiatan ini menimbulkan tanah berongga. Tanah yang berongga 

menyebabkan tanah kurang kuat sehingga bisa runtuh. 



256 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama kelompok : 

Anggota  :  1.     5. 

    2.    6. 

    3.    7. 

    4.    8. 

SK. 7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KD. 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi.  

SUMBER DAYA ALAM DI LINGKUNGAN SEKITAR 

Tujuan 

1. mengetahui pengertian perubahan muka bumi karena kegiatan manusia. 

2. menjelaskan dampak perubahan muka bumi karena kegiatan manusia. 

Alat dan bahan 

 buku 

 pensil/pena 

 lingkungan alam (fisik) sekitar. 

Langkah kerja 

 isilah nama kelompok berserta anggota kelompokmu. 

 Baca dan cermati petunjuk pada lembar kerja ini. 

 Pergilah ke lingkungan sekitar sekolahanmu yang sudah ditentukan 

posisinya oleh gurumu. 

 Amati lingkungan alam (fisik) sekitar sesuai daerah yang ditentukan untuk 

kelompokmu! 

 Catat semua sumber daya alam yang ada ke dalam tabel di bawah ini! 
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No 

Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Jenis kegiatan 

manusiaa 
Dampak   

Positif / 

Negatif 
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Setelah itu jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 

1. Bagaimana pengaruh kegiatan manusia yang merubah permukaan muka 

bumi? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkannya? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Termasuk dampak negatif atau positif masing-masing dampak tersebut? 

Jawab: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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KISI KISI SOAL 

KD Indikator No. Soal / 

aspek 

Bentuk 

soal 

kategori 

7. Memahami  

perubahan  yang  

terjadi di  alam  

dan hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya alam. 

7.7.7 

Mengidentifikasi 

perubahan muka 

bumi karena 

kegiatan manusia. 

 

 

 

1A (C1) 

2A(C2) 

3A(C2) 

7A (C2) 

8A (C2) 

9A (C3) 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

PG 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

7.7.8 

Mengidentifikasi 

dampak kegiatan 

manusia terhadap 

lingkungan sekitar. 

 

4A(C2) 

5A(C2) 

6A (C3) 

10A (C3) 

1B (C2) 

2B (C4) 

PG 

PG 

PG 

PG 

Essay 

Essay 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sukar   
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Soal Evaluasi Siklus 2 Pertemuan 2 

Nama   : 

No.Presensi : 

 

A. Pilihlah jawaban berikut dengan tepat! 

1. Kegiatan manusia yang dapat merubah muka bumi yaitu ... 

a. Pemburuan hewan 

b. Penangkapan ikan di laut 

c. Penanaman padi di sawah 

d. Pembangunan pemukiman baru 

2. Salah satu kegiatan manusia yang merubah muka bumi khusunya di gunung 

kapur adalah ... 

a. Penambangan  

b. Perkebunan  

c. Perladangan  

d. Reboisasi   

3. Perubahan muka bumi karena kegiatan manusia di daerah pantai adalah ... 

a. Wisata pantai 

b. Cagar alam laut 

c. Pengurukan bibir pantai untuk pemukiman 

d. Penangkaran dan pembibitan penyu laut 

4. Perubahan muka bumi karena penggundulan hutan mempunyai dampak 

sebagai berikut, kecuali ... 

a. Pemanasan global 

b. Kekeringan  

c. Banjir  

d. Tumbuhan perdu semakin banyak 

5. Akibat yang sering ditimbulkan dari penambangan adalah ... 

a. Tanah runtuh 

b. Berubahnya lapisan tanah  

c. Lapisan humus terangkat 

d. Tanah menjadi padat 

6. Jalan raya sekarang terbuat dari aspal yang menjadikan jalan bagus dan rata. 

Dampak negatif terhadap muka bumi dan lingkungan dari pembuatan jalan 

raya dari aspal adalah ... 

a. Air hujan pada jalan beraspal susah meresap kedalam tanah 

b. Banyak terjadi kecelakaan 

c. Jalan tidak becek ketika hujan 

d. Membuat pengguna jalan kebut-kebutan 

7. Kegiatan manusia yang merubah permukaan bumu di daerah pantai adalah ... 

a. Pembangunan hotel di daerah pantai 

b. Menjadikan pantai sebagai tempat wisata 

c. Menjadikan pantai sebagai tempat menambatkan kapal nelayan 

d. Memancing ikan di pantai 
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8. Kegiatan manusia yang merubah permukaan bumi khususnya di daerah hutan 

adalah ... 

a. Ilegaloging 

b. Reboisasi 

c. Tebang pilih 

d. Menjadikan tempat berkemah 

9. Perhatikan beberapa contoh kegiatan manusia dibawah ini! 

1. Ilegaloging, 2. Reboisasi, 3. Eksploitasi hutan secara besar-besaran 4. 

Tebang pilih 

Dari keempat pernyataan diatas kegiatan manusia yang merubah permukaan 

muka bumi adalah ... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

10. Perhatikan pernyataan mengenai kegiatan manusia dibawah ini! 

1. Membuka lahan pertanian, 2. Mengurangi pencemaran udara,  

3.Mengembalikan kesuburan tanah 4. Menjaga kelestarian tumbuhan 

Dari keempat pernyataan diatas, yang bukan termasuk dampak positif 

pembakaran ladang adalah ... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan singkat! 

1. Jelaskan akibat dari penebangan hutan secara liar terhadap permukaan 

bumi!termasuk dampak positif atau negati?berikan alasanmu! 

2. Mengapa kegiatan penambangan dapat merubah permukaan bumi? Berikan 

contoh dampak penambangan merubah permukaan bumi yang lain, baik 

positif ataupun negatif! 
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KUNCI JAWABAN 

 

A 

1. D 6.A 

2. A 7.A 

3. C 8.A 

4. D 9.B  

5. A 10.D 

 

B 

1. Penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadinya perubahan permukaan 

bumi. Hutan ini akan berubah menjadi lahan tandus dan gersang. Selain 

itu, penggundulan hutan juga berdampak pada kehidupan makhluk hidup. 

penggundulan hutan telah membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan dan 

hewan. Banyaknya pohon yang ditebangi menyebabkan hewan-hewan 

hutan kehilangan makanan dan tempat berlindung, termasuk dampak 

negatif, karena mengubah ekosistem alam 

2. Kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi. Sebagian 

besar bahan tambang berada di dalam tanah. Pengambilan bahan tambang 

dengan cara digali atau ditambang. Kegiatan ini mengubah bentuk 

permukaan bumi menjadi lubang-lubang bekas penambangan. Kegiatan ini 

menimbulkan tanah berongga. Tanah yang berongga menyebabkan tanah 

kurang kuat sehingga bisa runtuh. 

Dampak yang laian seperti tanah tidak baik untuk pertanian atau 

perladangan lagi, tanah tebengkalai 
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SKOR PENILAIAN 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor soal Bobot Jumlah 

1. PG 5 1-10 1 10 

2. Essay 2 1 

2 

5 

5 

5 

5 

Skor maksimal 20 

 

 

Nilai  = 
                   

             
 x 100 
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Lampiran 16 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Kelas/Semester :  V/2 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 14 Mei 2013 

Materi   :  Sumber Daya Alam dan Penggunaannya  

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Kegiatan Awal 

 

Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, dan melakukan 

presensi, kemudian memulai pelajaran dengan melakukan 

apersepsi memberi pertanyaan pada siswa, ”siapa yang 

dirumahnya punya sawah?kebun?ditanami apa?. Siswa 

mendengarkan pertanyaan guru dan  menjawab dengan 

jawaban mereka berbeda beda, “ padi”, “ketela”, “rambutan”, 

dan lain-lain. Kemudian guru menjelaskan pokok materi yang 

akan dibahas, yaitu pengertian sumber daya alam. Selanjutnya, 

guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memberikan contoh sumber daya alam kepada siswa. 

Siswa bergantian menyebutkan contoh-contoh sumber daya 

alam yang lainya. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk melakukan pengamatan sesuai tempat yang 

sudah dipersiapkan guru di lingkungan alam (fisik) sekitar 

sekolah. Siswa keluar dan melakukan pengamatan dengan di 

bimbing oleh guru dan diberi pertanyaan untuk memacu rasa 

ingin tahu siswa. Guru dan siswa kembali ke kelas. Dalam 

kelas siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk 

mengerjakan lembar kerja peserta didik ayng diberikan guru 

secara kelompok. Guru membimbing mempersentasikan 

pekerjaanya di depan kelas. Siswa malu-malu untuk maju 

mempersentasikan. Kemudian siswa kembali ketempat duduk. 
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 Guru memberikan konfirmasi jawaban dan penguatan.  

Kegiatan Akhir 

 

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Setelah selesai pekerjaan dikumpulkan dan guru 

mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup. 

        

 

Semarang, 14 Mei 2013 

 

 

 

 

Adi Wijaya 

1401409297 
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Lampiran 17 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Kelas/Semester :  V/2 

Hari/Tanggal  :  Kamis, 16 Mei 2013 

Materi   :  Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya  

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Kegiatan Awal 

 

Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, dan melakukan 

presensi, kemudian memulai pelajaran dengan memberi 

pertanyaan pada siswa, ”kemarin kita belajar SDA, apa 

pengertianya kemarin?”. Siswa menjawab “ semua yang ada di 

alam dapat dimanfaatkan untuk manusia”. Kemudian 

melakukan apersepsi dengan bertanya “ siapa yang punya 

motor” serentak siswa bersahut-sahutan menjawab.. Kemudian 

guru menjelaskan pokok materi yang akan dibahas, yaitu 

pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Kegiatan Inti 

 

Guru memberikan contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui kepada siswa. Siswa bergantian menyebutkan 

contoh-contoh sumber daya alam yang lainya. Guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok untuk melakukan 

pengamatan sesuai tempat yang sudah dipersiapkan guru di 

lingkungan alam (fisik) sekitar sekolah. Siswa keluar dan 

melakukan pengamatan dengan dibimbing oleh guru dan diberi 

pertanyaan untuk memacu rasa ingin tahu siswa. Guru dan 

siswa kembali ke kelas. Dalam kelas siswa dibagi menjadi 

kelompok-kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta 

didik yang diberikan guru secara kelompok. Guru membimbing 

mempersentasikan pekerjaanya di depan kelas. Beberapa siswa 
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masih namapak malu-malu untuk maju mempersentasikan. 

Kemudian siswa kembali ketempat duduk. Guru memberikan 

konfirmasi jawaban dan penguatan dari hasil presentasi.  

Kegiatan Akhir 

 

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Dilanjutkan dengan refleksi dan umpan balik. 

Kemudian siswa mengerjakan evaluasi. Setelah selesai 

pekerjaan dikumpulkan dan guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam penutup. 

        

 

Semarang, 16  Mei 2013 

 

 

 

 

 

Andang Wijayanto 
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Lampiran 18 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Kelas/Semester :  V/2 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 21 Mei 2013 

Materi   :  Sumber Daya Alam dan Pemanfaatanya  

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Kegiatan Awal 

 

Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, dan bertanya 

kepada siswa kegiatan mereka sebelum masuk pelajaran IPA. 

Kemudian guru melakukan presensi, kemudian memulai 

pelajaran dengan memberi pertanyaan pada siswa, ”kemarin 

kita belajar SDA, SDA abiotik biotik, SDA dapat diperbarui 

dan tidak dapat diperbarui?”. Siswa menjawab “ iya pak”. 

Kemudian melakukan apersepsi dengan bertanya “ siapa yang 

punya kebun” serentak siswa bersahut-sahutan menjawab.. 

Kemudian guru menjelaskan pokok materi yang akan dibahas, 

yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan cara 

melestarikannya. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Kegiatan Inti 

 

Guru memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dan 

cara melestarikanya. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk melakukan pengamatan sesuai tempat yang 

sudah dipersiapkan guru di lingkungan alam (fisik) sekitar 

sekolah. Siswa keluar dan melakukan pengamatan dengan 

dibimbing oleh guru dan diberi pertanyaan untuk memacu rasa 

ingin tahu siswa. Guru dan siswa kembali ke kelas. Dalam 

kelas siswa mengerjakan lembar kerja. Guru membimbing 

mempersentasikan pekerjaanya di depan kelas. Guru 

memberikan pembenara jawaban dari presentasi.  

Kegiatan Akhir Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali dan 
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 merapikan  tempat duduknya masing – masing. Setelah siswa 

duduk rapi, guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan tentang apa yang dipelajari hari ini. Kemudian 

siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. Setelah 

selasai dikumpulkan dan guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam penutup. 

        

 

Semarang, 21  Mei 2013 

 

 

 

 

 

Vina Yunita 
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Lampiran 19 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Kelas/Semester :  V/2 

Hari/Tanggal  :  Kamis, 23 Mei 2013 

Materi   :  Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya  

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Kegiatan Awal 

 

Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, dan bertanya 

kepada siswa kegiatan mereka sebelum masuk pelajaran IPA. 

Kemudian memulai pelajaran dengan memberi pertanyaan 

pada siswa, ”kemarin kita belajar SDA, SDA abiotik biotik, 

SDA dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui?”. Siswa 

menjawab “ iya pak” guru melakukan presensi siswa. 

Kemudian melakukan apersepsi dengan bertanya “ di Indonesia 

daerah mana yang sering banjir” serentak siswa bersahut-

sahutan menjawab “ Jakarta, Semarang, dll”. Kelas pada 

pembelajaran sudah dalam kondisi kondusif dengan siswa 

memperharikan. Kemudian guru menjelaskan pokok materi 

yang akan dibahas, yaitu dampak kegiatan manusia terhadap 

perubahan muka bumi. Selanjutnya, guru menyampaikan 

tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. 

Kegiatan Inti 

 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk 

melakukan pengamatan sesuai tempat yang sudah dipersiapkan 

guru di lingkungan alam (fisik) sekitar sekolah. Siswa keluar 

melakukan pengamatan dan melakukan percobaan dengan 

dibimbing oleh guru dan diberi pertanyaan untuk memacu rasa 

ingin tahu siswa. Pada kegiatan ini semua siswa tampak 

antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan pengamatan. Setelah 

selesai, guru dan siswa kembali ke kelas. Dalam kelas siswa 

mengerjakan lembar kerja. Guru membimbing 
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mempersentasikan pekerjaanya di depan kelas. Guru 

memberikan pembenara jawaban dari presentasi. Guru juga 

memberikan konfirmasi dan tanya jawab mengenai ahsil 

diskusi. Beberapa siswa bertanya kepada guru. 

Kegiatan Akhir 

 

Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali dan 

merapikan  tempat duduknya masing – masing. Setelah siswa 

duduk rapi, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang 

apa yang dipelajari hari ini. Setelah itu memberikan 

kesempatan untuk bertanya apakah ada yang kurang paham. 

Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

guru. Semua siswa mengumpulkan jawaban tepat waktu.. Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup. 

        

 

Semarang, 23 Mei 2013 

 

 

 

 Vina Yunita 
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Lampiran 20 

FOTO PENELITIAN 

Siklus I pertemuan 1 

 

 Gambar 1. Guru membuka pelajaran. 

 

 Gambar 2. Guru kelas sedang mengamati kegiatan pembelajaran. 
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 Gambar 3. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah 

 

 

 

 Gambar 4. Siswa berdiskusi mengerjakan LKPD 
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 Gambar 5. Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan  

  

 

 

 Gambar 6. Siswa mempersentasikan hasil diskusi 
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 Gambar 7. Siswa mengerjakan evaluasi 

Siklus 1 Pertemuan 2 

 

 Gambar 8. Guru memulai pelajaran 
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 Gambar 9. Guru membimbing siswa melakukan pengamatan di 

lingkungan 

 

 Gambar 10. Siswa berdiskusi mengerjakan LKPD 
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 Gambar 11. Guru membing kelompok yang mengalami kesulitan 

 

 

 Gambar 12. Siswa mengerjakan evaluasi 
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 Siklus II Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 : Guru memberikan pertanyaan pada saat 

melakukan apersepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 : Guru memberikan  no dada siswa dan  

mengabsen.
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Gambar 15 : Guru membimbing siswa melakukan 

pengamatan di lingkungan alam (fisik) sekitar sekolah. 

 

Gambar 16 : Guru memberikan petunjuk cara kerja diskusi 

kepada siswa.
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Gambar  17 : keadaan kelas saat siswa melakukan diskusi 

kelompok. 

 

 

 

 

 

Gambar 18 : Siswa mempersentasiskan hasil diskusi di depan 

kelas. 
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Gambar 19 : Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran bersama 

Gambar 20 : Guru membagikan lembar evaluasi untuk 

dikerjakan siswa 

 



282 

 

 

 

 

 

Siklus II Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21 : Guru membuka pelajaran dan melakukan 

apersepsi 

 

Gambar 22 : Guru membimbing siswa melakukan percobaan 

dan pengamatan 
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Gambar 23 : Guru membimbing siswa melakukan diskusi 

 

 

 

Gambar 24 : Guru melakukan refleksi dan bersama siswa 

membuat kesimpulan
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Gambar 25 : Guru membagikan lembar evaluasi dan 

dikerjakan oleh siswa 
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