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ABSTRAK 

 

Hirwandini, Putri. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

Problem Based Instruction pada Siswa Kelas IVA SDN Karanganyar 01 

Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing (1) Dra. Sri Hartati, M.Pd. (2) Dra. Yuyarti, M.Pd. 218 

halaman. 

 
Permasalahan dalam pembelajaran IPA, guru mengajarkan konsep IPA hanya 

secara hafalan, siswa belum dibelajarkan melalui proses penemuan-penemuan yang 

berorientasi pada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

aktif bertanya maupun mengeluarkan pendapat dalam proses pembelajaran. Rumusan 

masalah secara umum adalah Apakah melalui penerapan model PBI dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada kelas IVA SD Negeri Karanganyar 01 Semarang? 

Sedangkan secara khusus adalah (1) Apakah melalui penerapan model PBI dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA kelas IVA SD 

Negeri Karanganyar 01 Semarang? (2) Apakah melalui penerapan model PBI dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPA kelas IVA SD 

Negeri Karanganyar 01 Semarang? (3) Apakah melalui penerapan model PBI dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas IVA SD Negeri Karanganyar 01 Semarang?. Tujuan 

umum penelitian ini adalah  meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada kelas IVA SD 

Negeri Karanganyar 01 Semarang. Secara khusus adalah : (1) Meningkatkan keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran IPA kelas IVA SD Negeri Karanganyar 01 Semarang. 

(2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPA kelas IVA SD 

Negeri Karanganyar 01 Semarang. (3) Meningkatkan hasil belajar IPA kelas IVA SD 

Negeri Karanganyar 01 Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah PTK, menggunakan model PBI yang diterapkan dalam 

tiga siklus yang terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 

Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes (evaluasi) dan nontes (observasi 

dan catatan lapangan). Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) keterampilan guru memperoleh skor pada 

siklus 1 adalah 20 dengan kriteria baik; siklus 2 memperoleh skor 27 dengan kriteria 

sangat baik, siklus 3 skor 31 kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa memperoleh skor 

pada siklus 1 adalah 19,2 dengan kriteria cukup; Siklus 2 memperoleh skor 25,8 dengan 

kriteria baik. Pada siklus 3, skor yang diperoleh yaitu 29,3 dengan kategori sangat baik. (3) 

Hasil belajar siswa memperoleh rata-rata persentase ketuntasan klasikal dari dua 

pertemuan pada siklus 1 adalah 71,4%, siklus 2 presentase 79% dan pada siklus 3 

mendapat 85%. Hasil penelitian menunjukkan indikator keberhasilan telah tercapai 

sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil dan tidak perlu dilanjutkan.  

Simpulan penelitian, melalui model PBI keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 Semarang meningkat. Saran bagi guru 

adalah pembelajaran dengan model PBI perlu dipersiapkan secara sistematis. 

 

Kata kunci : Model PBI, Kualitas Pembelajaran, IPA
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pembelajaran inovatif sangat penting diterapkan dalam pendidikan sesuai 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Bab IV Pasal 19 ayat (1) proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Proses pembelajaran 

demikian perlu diterapkan pada semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang ada di SD/MI (Depdiknas, 2006). 

Standar Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, bukan hanya suatu kumpulan fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja namun juga merupakan proses 

penemuan. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga 

membantu siswa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar serta dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui masalah-masalah 

yang dapat diidentifikasi. 

Tujuan pelajaran IPA SD/MI : a) Memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan 
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keteraturan alam ciptaan-Nya; b) mengembangkan pengetahuan, pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari; c) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif tentang adanya hubungan saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat; d) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah serta membuat keputusan; e) meningkatkan kesadaran 

untuk berperan memelihara, menjaga, serta melestarikan lingkungan alam; f) 

meningkatkan kesadaran menghargai segala keteraturan alam sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan; g) memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs (Standar isi, 2007:68). 

Pemaparan tersebut menjelaskan pembelajaran IPA bertujuan memberikan 

pengetahuan dasar dari konsep bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Disamping itu, pembelajaran IPA diharapkan memberikan keterampilan dan  

kemampuan sikap ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dalam mencari 

jawaban terhadap suatu permasalahan. 

Tujuan pembelajaran IPA dalam KTSP sudah baik dan mengandung ide-

ide yang dapat mengantisipasi perkembangan iptek secara global. Namun 

kenyataannya di sekolah belum sesuai tujuan di KTSP dan masih mengalami 

kelemahan dalam implementasi pembelajarannya. Hasil penelitian PISA (the 

Programme for International Student Assessment) menunjukkan kemampuan 

siswa Indonesia dalam bidang IPA berada pada urutan ke-38 dari 41 negara 

(Purwadi, 2006). 
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Masih ditemukan kegiatan pembelajaran IPA belum terlaksana dengan 

baik di sekolah. Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran 

IPA memaparkan guru belum mengenalkan cara kerja ilmiah kepada siswanya, 

padahal hal tersebut merupakan ciri penting dalam pembelajaran IPA. Minimnya 

cara kerja ilmiah berarti sikap ilmiah juga menjadi minim. Pembelajarannya baru 

sebatas pengungkapan gejala alam berupa fakta (Depdiknas 2007:16). Banyak kita 

jumpai pengajaran masih bersifat teacher centered sehingga berdampak buruk 

pada hasil belajar siswa. Siswa hanya menerima konsep atau materi tanpa 

memberikan kontribusi ide dalam proses pembelajaran.  

Permasalahan rendahnya kualitas tersebut juga ditemui di SDN 

Karanganyar 01 Kota Semarang pada pembelajaran IPA di kelas IVA. Guru hanya 

berperan sebagai penceramah, bukan sebagai fasilitator dan motivator untuk 

mengaktifkan siswa. Guru kurang mengorientasikan siswa pada masalah autentik 

sehingga kendala yang dihadapi adalah siswa tidak mendapatkan kesempatan 

untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan menemukan berbagai alternatif 

pemecahan masalah yang lebih efektif berdampak pada kreativitas serta hasil 

belajar siswa rendah. 

Rendahnya kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa. 

Pada hasil belajar IPA, hanya 16 dari 40 siswa (40%) yang nilainya diatas KKM 

(65), sedangkan sisanya 24 siswa (60%) hasil belajarnya dibawah KKM. 

Diperoleh nilai tertinggi 93, sedangkan nilai terendahnya 45. 

Model pembelajaran inovatif yang didalamnya guru berperan sebagai 

fasilitator, motivator, evaluator, disamping sebagai transformator (penceramah) 
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perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan. Siswa belajar konstruktivis, ide 

pokoknya belajar mandiri, menemukan bersama kelompoknya, mengembangkan 

kreativitas belajar melalui interaksi dengan lingkungan sebagai sumber belajar, 

dan interaksi pembelajarannya multiarah. Salah satu model pembelajaran yang 

dimaksud adalah Problem Based Instruction (PBI). Peneliti secara kolaboratif 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA dengan menerapkan model PBI karena model tersebut 

merupakan solusi paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan diatas. 

Menurut Trianto (2007:92) PBI adalah model pembelajaran berlandaskan 

paham konstruktivistik mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar 

memecahkan masalah secara otentik. Untuk memperoleh informasi dan 

pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana 

mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan, menginvestigasi masalah, 

mengumpulkan serta menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi 

argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau 

kolaborasi dalam pemecahan masalah. 

Sesuai pendapat Lisa Sedubun tahun 2011 “Upaya Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Menggunakan Problem Based Instruction (PBI) Siswa Kelas 

IV SDN Madyopuro V Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang”. Penelitian 

dilaksanakan sebanyak II siklus. Hasil penelitian menunjukkan penerapan model 

PBI untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas IV SDN Madyopuro dapat 

dilaksanakan dengan efektif. Hasil belajar pra tindakan yaitu 2050 dengan rata-

rata nilai 60,29, mengalami peningkatan siklus I pertemuan I jumlah nilai 2275 
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jumlah rata-ratanya 66,91. Siklus I pertemuan II jumlah nilai 2510 nilai rata-

ratanya 73,82, selanjutnya hasil belajar siswa lebih meningkat siklus II pertemuan 

I nilai 2880 rata-rata 84,70 dan siklus II pertemuan II nilai 3030 rata-rata 92,05 

sehingga siswa sudah mencapai ketuntasan belajar sesuai harapan. 

Penelitian ini juga didukung Muhammad Okto Gunanto (2012) 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Pembelajaran Problem 

Based Instruction (PBI) pada Kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang” 

hasil penelitian menunjukkan : (1) keterampilan guru memperoleh rata-rata skor 

siklus 1 adalah 20 kriteria baik; siklus 2 skor 27 kriteria sangat baik. Siklus 3, skor 

yang diperoleh 31 termasuk kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa rata-rata skor 

dari dua pertemuan siklus 1 19,2 kriteria cukup; Siklus 2 memperoleh skor 25,8 

kriteria baik. Siklus 3, skor 29,3 kategori sangat baik. (3) Hasil belajar siswa 

memperoleh rata-rata persentase ketuntasan klasikal dua pertemuan siklus 1 

54,76%. Siklus 2 memperoleh persentase ketuntasan klasikal 80,95%. Siklus 3, 

persentase ketuntasan klasikal 98,81%. Hasil penelitian menunjukkan indikator 

keberhasilan tercapai. Adapun simpulan penelitian, melalui model Problem Based 

Instruction (PBI) dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa kelas IVB SDN Tambakaji 01 Semarang.  

Sesuai latar belakang masalah, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Problem Based 

Instruction pada Siswa Kelas IVA SDN Karanganyar 01 Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan masalah 

Sesuai latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan “Apakah melalui 

Model PBI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA 

SDN Karanganyar 01 Semarang?” 

Rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Apakah melalui Model PBI dapat meningkatkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 

Semarang? 

b) Apakah melalui Model PBI dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 

Semarang? 

c) Apakah melalui Model PBI dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 

Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, dilakukan penelitian di kelas IVA SDN 

Karanganyar 01 Semarang dengan alternatif tindakan melaksanakan langkah-

langkah model PBI.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran PBI menurut Arends (2008: 57)  

sebagai berikut: 

a) Orientasi siswa terhadap masalah, 

b) mengorganisasikan siswa untuk belajar, 
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c) membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, 

d) mengembangkan dengan menyajikan hasil karya, dan 

e) menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui Model PBI pada siswa 

kelas IVA SDN Karanganyar 01 Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar IPA 

melalui Model PBI pada kelas IVA SDN Karanganyar 01 Semarang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian dapat memberikan kontribusi berupa konsep tentang model 

PBI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Siswa 

Bagi siswa penelitian ini dapat menciptakan suasana belajar 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi, aktivitas serta hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA meningkat. 

1.4.2.2 Guru 

Memberikan wawasan atau pengalaman baru tentang model yang dapat 

dijadikan acuan guru untuk memilih model tersebut dalam pembelajaran IPA. 
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1.4.2.3 Sekolah 

Sebagai panduan maupun tolak ukur bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya pelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

1.4.2.4 Peneliti 

Memberikan pengalaman langsung bagi peneliti tentang model 

pembelajaran pada saat melaksanakan KBM di kelas IV SD. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Kajian Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar  

 Belajar merupakan perubahan tingkah laku baik disengaja maupun tidak 

disengaja berlangsung sepanjang waktu. Berikut ini pengertian belajar dari 

beberapa ahli. 

Rusman (2012:85) mengemukakan belajar merupakan aktivitas psikologis 

maupun fisiologis. Aktivitas psikologis berupa proses mental seperti berpikir, 

memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, 

membedakan, mengungkapkan, menganalisis. Sedangkan aktivitas fisiologis 

berupa proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan percobaan 

(eksperimen), latihan, kegiatan praktik, membuat karya (produk), apresiasi. 

 Spears (dalam Suprijono, 2011:2) berpendapat “Learning is to observe, to 

read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow 

direction.”(Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, 

mendengar, dan mengikuti arah tertentu). 

 Sedangkan menurut Sudjana (2009:28) belajar adalah proses aktif, 

bereaksi terhadap semua situasi di sekitar individu, diarahkan kepada tujuan, 

berbuat melalui pengalaman, melihat, mengamati, serta memahami sesuatu. 
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Sesuai Hamdani (2011:21-22) belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, serta meniru. Selain itu, belajar akan lebih baik jika 

subjek belajar mengalami atau melakukannya. 

Peneliti menyimpulkan pengertian belajar yakni proses perubahan 

individu, mulai dari tingkah laku, keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan 

kebiasaan baru yang didapatkan melalui aktivitas psikologis seperti memahami, 

membaca, menelaah maupun dengan aktivitas fisiologis seperti latihan, membuat 

produk, apresiasi. Semua diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat 

perubahan tingkah laku permanen pada diri individu sebagai reaksi dari interaksi 

individu dengan lingkungan sekitarnya. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip belajar perlu diterapkan agar tujuan belajar dapat tercapai secara 

optimal. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran menurut (Riyanto,2011:72) sebagai 

berikut : 

a. Perhatian dan Motivasi 

Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. didalam 

mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa terhadap materi yang 

akan diajarkan. Perhatian siswa akan timbul apabila bahan pelajaran yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari siswa.  

Motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar disamping 

perhatian. Motivasi adalah tenaga penggerak aktivitas seseorang serta alat dan 

tujuan dalam pembelajaran. Menurut Herbert “motivation is the concept we use 
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when describe the force action on or within an organism to initiate and direct 

behavior” (Riyanto, 2011:72).  

b. Keaktifan  

Anak adalah makhluk aktif yang mempunyai dorongan untuk berbuat 

sesuatu berdasarkan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang 

lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin 

terjadi apabila anak aktif. 

c. Keterlibatan langsung/ Berpengalaman 

Siswa harus terlibat langsung dalam proses belajar seperti digambarkan 

dalam kerucut Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajar 

mengemukakan belajar yang paling baik adalah melalui pengalaman langsung.   

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 Gambar di atas menunjukkan rentangan tingkat pengalaman bersifat 

langsung hingga pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi memberikan 

dampak berbeda terhadap hasil belajar yang siswa. Semakin konkret siswa 
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mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, maka 

semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Sebaliknya, semakin abstrak siswa 

memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka 

semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa (Sanjaya, 2008:165). 

d. Pengulangan  

Prinsip belajar menekankan perlunya pengulangan dikemukakan oleh teori 

psikolog daya yakni melatih daya-daya pada manusia berupa daya pengamat, 

menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir. Daya-daya tersebut 

akan berkembang dengan mengulang. Sesuai pendapat dari Thorndike dalam 

salah satu hukum belajarnya ”law is exercise”, ia mengemukakan hubungan antara 

stimulus dan respon semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin 

berkurang apabila jarang atau tidak dilatih (Purnomo: 2013). Hal ini dapat 

disimpulkan dengan mengulangi maka kemampuan kita akan semakin meningkat. 

e.  Tantangan  

Siswa menghadapi tujuan yang ingin dicapai dalam situasi belajar, tetapi 

selalu mendapat hambatan yaitu mempelajari bahan ajar, maka timbulah motif 

untuk mengatasi hambatan itu yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. 

Apabila hambatan telah diatasi (tujuan belajar sudah tercapai) maka ia akan 

melanjutkan kedalam medan baru dengan tujuan belajar yang baru. Bahan belajar 

harus menantang agar didalam diri siswa timbul motif yang kuat untuk mengatasi 

hambatan dengan baik. 
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f.  Balikan dan penguatan 

Menurut Thorndike (Riyanto, 2010: 74) dalam teori “law of effect” 

mengemukakan siswa akan bersemangat belajar apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Hasil baik merupakan balikan menyenangkan dan 

berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. 

g. Perbedaan individual 

Siswa merupakan individu yang unik, tidak ada individu yang sama persis 

antara satu dengan lainnya walaupun kembar. Setiap siswa memiliki keunikan 

tersendiri yang timbul dari perbedaan satu dengan lainnya. Perbedaan itu terdapat 

pada karakteristik, kepribadian dan sifat-sifatnya. 

Perbedaan itu berpengaruh terhadap gaya belajar sehingga berdampak 

pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu mengetahui 

perbedaan dan keunikan setiap peserta didiknya sehingga kecenderungan siswa 

untuk mendapat perhatian dari guru akan lebih baik. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran saling berkaitan dan tidak terpisahkan.  

Pembelajaran adalah upaya untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menciptakan interaksi multiarah antara siswa-guru, sumber belajar, 

maupun lingkungan dan diarahkan untuk menuju target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pendapat peneliti di dukung pernyataan tentang pembelajaran yang 

dikemukakan beberapa ahli sebagai berikut. 
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Pembelajaran merupakan sistem terdiri dari berbagai komponen yang 

saling berhubungan satu dengan lainnya. Komponen tersebut meliputi: tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi (Rusman, 2012:93). 

Menurut Thobroni dan Mustofa (2011:18) pembelajaran adalah perubahan 

perilaku relatif tetap, merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Pembelajaran 

memiliki makna subjek belajar dibelajarkan, bukan diajarkan. 

Trianto (2010:17) mendefinisikan pembelajaran merupakan interaksi dua 

arah dari seorang guru dan peserta didik, keduanya terjadi komunikasi (transfer) 

yang intens dan terarah menuju target yang ditetapkan sebelumnya. 

Aliran behavioristik mengemukakan pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus (Hamdani, 2011:23). 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan tolak ukur keberhasilan proses belajar 

mengajar. Pendapat para ahli tentang kualitas pembelajaran diantaranya Uno 

(2012:153) kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian pembelajaran melalui 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan menghasilkan output yang 

baik pula. 

Kualitas pembelajaran sering disebut dengan istilah efektivitas 

pembelajaran. Secara definitif, efektivitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian 

tujuan berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan sikap 

(Daryanto, 2010:57). 
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Depdiknas (2004: 7) mengartikan kualitas pembelajaran adalah keterkaitan 

sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum, bahan belajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran untuk menghasilkan proses, hasil belajar secara 

optimal sesuai tuntutan kurikuler. 

Kualitas pembelajaran (efektivitas) dapat disimpulkan tingkat pencapaian 

tujuan berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan sikap 

melalui pelaksanaan proses pembelajaran secara sistemik yang sinergis antara 

guru, siswa, kurikulum, media, dan bahan belajar untuk mendapatkan output yang 

baik.  

2.1.3.1 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Depdiknas (2004:6) mengemukakan indikator pencapaian kualitas 

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

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

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

sistem pembelajaran. Berikut peneliti uraikan mengenai keenam indikator kualitas 

pembelajaran: 

a. Perilaku Pembelajaran Guru (Teacher’s Behavior) 

Guru mempunyai peranan penting dalam pembelajaran berkaitan dengan 

tugas guru sebagai fasilitator yang menyiapkan kondisi kondusif untuk belajar 

(Depdiknas 2004:17). Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerja guru 

antara lain: (1) membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap 

pembelajaran; (2) menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan 

kedalaman jangkauan substansi dan metodologi keilmuan, serta mampu memilih, 
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menata, mengemas, dan menyajikan materi sesuai kebutuhan siswa; (3) dapat 

memberikan layanan pendidikan berorientasi pada kebutuhan siswa; (4) 

menguasai pengelolaan pembelajaran mendidik berorientasi pada siswa, tercermin 

dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta memanfaatkan 

hasil evaluasi pembelajaran secara dinamis; dan (5) mengembangkan kepribadian, 

keprofesionalan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-

mutakhirkan kemampuannya secara mandiri (Depdiknas 2004:8). 

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

Siswa merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran, mengingat 

tujuan yang harus dicapai dari proses pembelajaran adalah perubahan perilaku 

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

perilaku siswa bukan sekedar memperoleh pengetahuan melainkan juga adanya 

perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Depdiknas (2004:8) menyebutkan 

perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensi siswa yang antara 

lain: (1) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; (2) mendapatkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya; (3) 

memperluas, memperdalam serta menerapkan pengetahuan dan keterampilannya 

secara bermakna; (4) membangun kebiasaan berfikir, bersikap dan bekerja 

produktif serta mampu menguasai materi pembelajaran. 

c. Iklim Pembelajaran (Learning Climate) 

Situasi belajar atau sering disebut sebagai iklim kelas, mengacu kepada 

suasana ketika pembelajaran berlangsung. Belajar akan berlangsung secara efektif 

dalam situasi kondusif (Depdiknas 2004:33). 
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Depdiknas (2004:9) iklim pembelajaran mencakup aspek-aspek meliputi: 

(1) suasana kelas kondusif bagi tumbuh kembangnya kegiatan pembelajaran  

menarik, menantang, menyenangkan, serta bermakna bagi pembentukan 

profesionalitas kependidikan; (2) perwujudan nilai serta semangat ketauladanan, 

prakarsa, dan kreativitas guru. 

d. Materi Pembelajaran 

Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari 

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

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Depdiknas (2004:9) 

mengemukakan materi pembelajaran berkualitas tampak dari: (1) kesesuaiannya 

dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (2) ada 

keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia; (3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) dapat 

mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; (5) 

dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

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

filosofis, profesional, psiko-pedagogis dan praktis. 

e. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dikaitkan sangat erat dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran yang diharapkan (Depdiknas, 2004: 30). Media adalah sarana untuk 

menyampaikan materi pembelajaran yang berfungsi untuk memperjelas penyajian 

pesan, menimbulkan motivasi belajar siswa, memberikan pengalaman antar siswa, 

serta merangsang indera untuk mendapatkan informasi. 
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Pendapat Romiszowski (1988) media adalah pembawa pesan yang berasal 

dari sumber pesan (dapat berupa orang atau benda) kepada penerima pesan. 

Dalam KBM, penerima pesan ialah siswa. Pembawa pesan (media) berinteraksi 

dengan siswa melalui alat indera. Indera siswa dirangsang oleh media untuk 

mendapatkan informasi (dalam Wibawa dan Mukti, 2001: 12). 

Pendapat pendukung lainnya ialah Djamarah (2010: 121) media sebagai 

alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pengajaran, menghasilkan proses, dan hasil belajar lebih baik. 

Sedangkan media dalam proses KBM sebagai alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal (Arsyad, 2011: 3). 

f. Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika: (1) sekolah 

dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan 

lulusannya, serta responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun 

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

rencana operasional sekolah agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis 

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

semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah yang mampu 

membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika melalui 

berbagai aktivitas pengembangan (Depdiknas 2004:10). 
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Selanjutnya, peneliti merumuskan beberapa indikator yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yang terdiri dari : (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, 

dan (3) hasil belajar siswa. 

2.1.3.2 Keterampilan Guru 

Guru merupakan tonggak terlaksananya proses pembelajaran efektif. 

Pembelajaran efektif membutuhkan guru efektif pula. Guru efektif merupakan 

guru yang memiliki kompetensi profesional tinggi serta pengalaman dan 

pengetahuan yang luas. Keefektifan ini dapat dilihat melalui persiapan serta 

pemilihan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran. Guru mampu 

menjadi fasilitator, motivator, dan evaluator untuk memudahkan belajar peserta 

didik.  

Hal ini sesuai pendapat Wragg (Muslikah, 2010:12) guru efektif adalah 

guru yang tekun, bergairah, tertib, tegas tetapi adil, menguasai materi dan peduli 

akan kesejahteraan peserta didiknya. Wragg juga mengemukakan ciri-ciri guru 

yang efektif, yaitu : (1) mampu menentukan strategi yang dipakai sehingga 

memungkinkan peserta didik belajar. (2) memudahkan peserta didik mempelajari 

sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, ketrampilan, nilai, konsep, dan bagaiman 

hidup serasi dengan sesama. (3) guru memiliki ketrampilan profesional. (4) 

keterampilan yang dimiliki oleh guru diakui oleh kalangan yang berkompeten, 

seperti guru, pelatih guru, pengawas atau penilik sekolah, tutor dan guru pemandu 

bahkan oleh peserta didik sendiri.  

Ada 8 keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh setiap guru agar 

menjadi seorang efektif dan profesional, meliputi: 1) keterampilan membuka dan 
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menutup pelajaran (set induction and closure), 2) keterampilan menjelaskan 

(explaining skills), 3) keterampilan bertanya (Questioning skill), 4) keterampilan 

memberi penguatan (reinforcement skills), 5) keterampilan mengadakan variasi 

(variation skills), 6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7) 

keterampilan mengelola kelas, dan 8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Semua keterampilan mengajar diuraikan sebagai berikut (Usman, 

2011: 74-103). 

a) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran (set induction) ialah usaha yang dilakukan guru dalam 

KBM untuk menciptakan prokondisi bagi murid agar mental maupun perhatian 

terpusat pada materi yang akan dipelajari sehingga akan menimbulkan dampak 

positif. Sedangkan menutup pelajaran (closure) ialah kegiatan yang dilakukan 

guru untuk mengakhiri KBM dimaksudkan untuk member gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan 

tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian 

siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan 

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

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Sementara itu, di 

dalam kegiatan membuka pelajaran terdapat juga kegiatan menjelaskan tujuan 

pembelajaran agar siswa lebih terarah dalam pembelajaran dan mengerti 

pentingnya makna pmbelajaran pada hari itu, hal ini sesuai denga pendapat 

Sanjaya (2011: 68-69) yang menyatakan bahwa sebelum memulai proses 
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pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai 

oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Komponen keterampilan menutup 

pelajaran meliputi: meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan 

merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, dan mengevaluasi. 

b) Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan bagian penyajian informasi secara lisan 

diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu 

dengan lainnya (misal: hubungan sebab akibat). Penyampaian informasi terencana 

dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama dari 

proses interaksi guru dan siswa di dalam kelas, misal dalam memberikan fakta, 

ide, atau pendapat. Komponen keterampilan menjelaskan antara lain adalah 

merencanakan serta penyajian suatu penjelasan. 

c) Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan proses penting dalam belajar mengajar. Pertanyaan 

yang tersusun baik dengan pelontaran tepat akan meningkatkan partisipasi, 

membangkitkan minat, mengembangkan cara belajar aktif siswa dalam KBM 

terdiri dari bertanya dasar dan lanjutan. Komponen-komponen bertanya dasar : 

pengajuan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, 

pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berfikir, pemberian tuntutan. 

Sedangkan komponen keterampilan bertanya lanjut : pengubahan tuntutan 

kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan 

pertanyaan pelacak, peningkatan terjadinya interaksi. 
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d) Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons bersifat verbal 

(diutarakan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dsb) 

maupun nonverbal (gerak isyarat, pendekatan, sentuhan, benda, dsb), merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, bertujuan 

memberikan informasi atau umpan balik (feedback) bagi siswa atas perbuatannya 

sebagai suatu koreksi. Penguatan adalah respons terhadap suatu tingkah laku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

dimaksudkan untuk mengganjar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih 

giat berpartisipasi dalam interaksi belajar-mengajar. 

e) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

belajar mengajar ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam 

KBM siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuha 

partisipasi. Variasi dalam cara mengajar guru dapat dilakukan dengan variasi 

suara (teacher voice), pemusatan perhatian siswa (focusing), kesenyapan (teacher 

silence), mengadakan kontak pandang dan gerak (eye contact and inovement), 

serta gerakan badan mimik. 

f) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka informal dengan berbagai 

pengalaman, informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. 
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Pengertian diskusi kelompok dalam KBM tidak jauh berbeda dengan 

pengertian diatas, yakni diskusi siswa dalam kelompok-kelompok kecil dibawah 

pimpinan guru atau temannya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah, atau 

pengambilan keputusan, dilakukan dalam suasana terbuka agar siswa bebas 

mengemukakan ide-ide, namun siswa harus tetap menaati peraturan yang 

ditetapkan sebelumnya. 

Seorang guru harus mampu membimbing diskusi kelompok kecil dengan 

menerapkan komponen-komponen sebagai berikut. 

(a) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; 

(b) Memperluas masalah atau urunan pendapat; 

(c) Menganalisis pandangan siswa; 

(d) Meningkatkan urunan siswa; 

(e) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 

(f) Menutup diskusi. 

g) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai kegiatan guru 

dalam konteks belajar-mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok 

kecil dan hanya seorang atau perorangan. Pengajaran ini memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan 

interpersonal antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

Beberapa pendapat menurut peneliti keterampilan mengajar adalah 

seperangkat kemampuan guru untuk mendidik, mengarahkan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran baik secara klasikal maupun individual dengan 
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pengelolaan pembelajaran secara baik. Jadi indikator pengamatan sebagai 

instrumen penilaian keterampilan guru untuk mengimplementasikan 8 

keterampilan guru sesuai sintaks PBI. 

h) Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

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

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses belajar mengajar, misalnya penghentian tingkah laku siswa yang 

menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu 

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

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur 

siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Untuk mencapai pembelajaran berkualitas perlu adanya kesesuaian antara 

model, keterampilan guru dan siswa. Sedangkan siswa sebagai pelaku utama, ini 

sesuai pendapat Diedirch (dalam Hamalik, 2008:172-173), menyimpulkan delapan 

kelompok kegiatan belajar atau aktivitas belajar siswa, yaitu : 

a) Kegiatan visual : membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, 

mengamati demonstrasi dan pameran, mengamati orang lain. 
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b) Kegiatan berbicara : mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi. 

c) Kegiatan mendengarkan : mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan permainan, mendengarkan 

musik, pidato dan sebagainya. 

d) Kegiatan menulis : menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan copy, membuat outline atau rangkuman, mengerjakan tes, 

mengisi angket. 

e) Kegiatan menggambar : menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta, 

pola. 

f) Kegiatan motorik : melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

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

g) Kegiatan mental : merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan, membuat keputusan. 

h) Kegiatan emosional : minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain  

Penulis menyimpulkan aktivitas merupakan serangkaian kegiatan siswa 

dalam proses belajar mengajar baik kegiatan fisik maupun psikis sehingga siswa 

akan berfikir melalui berbuat sendiri. Delapan kelompok aktivitas belajar Diedirch 

diimplementasikan ke dalam tahapan-tahapan model PBI, kemudian digunakan 

oleh peneliti sebagai acuan untuk  merumuskan instrumen penilaian aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model PBI. 
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2.1.3.3 Hasil Belajar 

Keterampilan guru serta aktivitas siswa yang berkembang dalam 

pembelajaran secara tidak langsung akan meningkatkan nilai siswa. Peningkatan 

prestasi lebih baik dari sebelumnya ini pertanda hasil belajar siswa mengalami 

perubahan signifikan merupakan indikator keberhasilan pembelajaran optimal. 

Menurut Widoyoko (2012: 25) hasil belajar adalah perubahan yang terjadi 

pada diri siswa sebagai akibat kegiatan pembelajaran nonfisik seperti perubahan 

sikap, pengetahuan maupun kecakapan. Output merupakan kecakapan yang 

dikuasai siswa setelah mengikuti rangkaian proses pembelajaran. 

Pengertian hasil belajar dikemukakan Suprijono (2011: 5-6) yakni pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa 1) informasi verbal, 

2) keterampilan intelektual, 3) strategi kognitif, 4) keterampilan motorik, dan 5) 

sikap. 

Selain itu, hasil belajar dapat diartikan sejumlah pengalaman yang 

diperoleh siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak 

hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja tetapi juga penguasaan 

kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam 

keterampilan, cita-cita, keinginan, dan harapan.  

Hasil belajar aspek afektif meliputi: receiving (sikap menerima), 

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

characterization (karakterisasi). Sedangkan aspek psikomotorik meliputi 
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initiatory, pre-routine, dan routinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual (Sanjaya 2010:130). 

Menurut Bloom, terdapat 6 kategori berpikir kognitif yang direvisi 

Anderson seperti dalam tabel berikut (Rusman, 2012). 

 Tabel 2.1 Taksonomi Ranah Kognitif 

a. Mengingat mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, 

menempatkan, mengulangi, menemukan kembali. 

b. Memahami menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, 

membandingkan, menjelaskan, memaparkan. 

c. Menerapkan melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

mempraktikkan, memilih, menyusun, memulai, 

menyelesaikan, mendeteksi. 

d. Menganalisis menguraikan, membandingkan, mengorganisasikan, 

menyusun ulang, mengubah struktur, mengerangkakan, 

menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, 

menyamakan. 

e. Mengevaluasi menyusun hipotesis, mengritik, memprediksi, menilai, 

menguji, membenarkan, menyalahkan. 

f. Berkreasi merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, 

menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, 

memperindah, menggubah. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja namun merupakan pengalaman yang diperoleh siswa mencakup ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 



28 
 

 

 

Ketiga ranah hasil belajar tersebut akan diamati dalam penelitian ini pada 

pengamatan aktivitas siswa. Namun untuk indikator hasil belajar peneliti memberi 

batasan pada aspek kognitif yang diperoleh dari data hasil tes evaluasi (KKM 65) 

dengan kualifikasi sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Distribusi Frekuensi 

Rentang Skor Kualifikasi Kategori 

≤64 Sangat gagal Tidak Tuntas 

65 – 76 Gagal Tuntas 

77 – 88 Berhasil Tuntas 

89 – 100 Sangat berhasil Tuntas 

 

2.1.4 Kajian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.4.1 Pengertian IPA 

IPA dikenal dengan istilah sains, kata sains berasal dari bahasa Latin 

scientia yang  berarti “saya tau”. Dalam bahasa Inggris kata sains berasal dari  

science yang berari pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) secara 

sederhana dapat diartikan sebagai ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari 

tentang peristiwa alam (Samatowa, 2011:3). 

IPA adalah suatu pengetahuan teoritis disusun secara khusus, untuk 

melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi, saling terkait antara satu dengan cara yang lain. Untuk 

memperoleh ilmu ini dinamakan metode ilmiah (Aly, 2011: 18). 
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Oleh Trianto (2012: 136) IPA adalah kumpulan teori sistematis, 

penerapannya dilakukan terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dsb. 

Sedangkan menurut Djojosoediro (2010) IPA merupakan cabang 

pengetahuan dibangun berdasarkan pengamatan, klasifikasi data, disusun, 

diverifikasi sesuai hukum-hukum bersifat kuantitatif, melibatkan aplikasi 

penalaran matematis dengan menganalisis data terhadap gejala-gejala alam. 

Hakikatnya IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam dituangkan 

berupa fakta, konsep prinsip hukum yang teruji kebenarannya melalui rangkaian 

kegiatan dalam kegiatan ilmiah. 

Simpulan IPA berdasarkan pendapat para ahli adalah kumpulan teori 

sistematis berisi tentang gejala-gejala alam yang telah di analisis berdasarkan 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen menuntut sikap ilmiah seperti 

terbuka, rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dsb. 

2.1.4.2 Hakikat IPA 

Pelaksanaan KBM IPA hendaknya sesuai dengan hakikat pelajaran IPA. 

Setidaknya ada 4 hakikat yang perlu diterapkan dalam pembelajaran IPA sebagai 

berikut. 

a. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Proses 

IPA sebagai proses mengandung pengertian cara berpikir dan bertindak 

untuk menghadapi atau merespons masalah-masalah yang ada di lingkungan. IPA 

sebagai proses berperan untuk memecahkan masalah melalui metode ilmiah. 
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Metode ini meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, 

percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, 

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan (Depdiknas, 2007:8). Contoh 

IPA sebagai proses adalah siswa melakukan percobaan proses terjadinya erosi.  

b. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Produk 

Produk adalah sekumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang 

dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Produk berupa sebutan, 

simbol atau nama benda-benda, gejala-gejala alam, orang, dan tempat 

(Djojosoediro, 2010: 30). 

Menurut Ditjen PMPTK (2008: 21) produk dalam IPA dapat berupa teori-

teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, 

konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori juga bisa 

dikatakan sebagai model, atau gambar yang dibuat oleh ilmuan untuk menjelaskan 

gejala alam. Contoh IPA sebagai produk adalah proses terjadinya erosi. 

c. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah adalah sikap tertentu diambil dan dikembangkan oleh 

ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ilmiah meliputi a) obyektif 

terhadap fakta, b) tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, c) berhati terbuka, d) 

tidak mencampuradukkan fakta dengan pendapat, e) bersikap hati-hati, dan f) 

sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Contoh IPA sebagai sikap 

ilmiah adalah sikap siswa saat melakukan percobaan dengan penyelidikan 

terjadinya erosi. 
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d. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Teknologi 

IPA sebagai teknologi memiliki pengertian berkaitan dengan peningkatan 

kualitas hidup manusia dalam hal sandang, pangan, kesehatan, komunikasi, dsb. 

Contoh IPA sebagai teknologi adalah seperti ditemukannya alat pendeteksi gempa 

bumi, tsunami, dll.. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan hakikat IPA 

mencakup empat unsur meliputi produk, proses, sikap dan teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari keempat dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain 

diajarkan saat pembelajaran IPA di SD.  

2.1.5 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

2.1.5.1 Prinsip-prinsip Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran merupakan interaksi multiarah antara siswa-guru, siswa-

lingkungan, maupun siswa-sumber belajar. Untuk menciptakan interaksi yang 

multiarah dalam pembelajaran dibutuhkan implementasi prinsip-prinsip 

pembelajaran IPA SD yang diterapkan di kelas IVA SDN Karanganyar 01 

Semarang dengan SK 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan, KD 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) dengan 

materi erosi pada siklus 1, banjir pada siklus 2, dan tanah longsor pada siklus 3. 

Muslicah (2006) memaparkan beberapa prinsip pembelajaran IPA di SD 

sebagai berikut (http://www.sekolahdasar.net/2011/06/.html) diunduh pada 

tanggal 30  Januari 2013 : 

 

http://www.sekolahdasar.net/2011/06/.html
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a. Empat Pilar Pendidikan Global,  

Meliputi learning to know, learning to do, learning to be, learning to live 

together. Learning to know,  meningkatkan interaksi siswa dengan lingkungan 

fisik dan sosial diharapkan siswa dapat membangun pemahaman, pengetahuan 

tentang alam sekitar. Learning to do, artinya pembelajaran  tidak hanya 

menjadikan siswa sebagai pendengar melainkan diberdayakan agar mau dan 

mampu untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Learning to be, hasil interaksi 

dengan lingkungan siswa sehingga dapat membangun rasa percaya diri untuk 

membentuk jati dirinya. Learning to live together, artinya adanya kesempatan 

berinteraksi dengan berbagai individu membangun pemahaman sikap positif dan 

toleransi terhadap kemajemukan dalam kehidupan bersama. 

b. Prinsip Inkuiri  

Prinsip ini perlu diterapkan karena pada dasarnya anak memiliki rasa ingin 

tahu yang besar, sedang alam sekitar penuh dengan fakta atau fenomena sehingga 

merangsang keingintahuan siswa. Inquiri diawali dari pengamatan terhadap 

fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan 

yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan keterampilan 

yang diperolah siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi 

menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya.  

Beberapa komponen inquiri yang terdapat dalam pembelajaran: (a) 

pengetahuan dan keterampilan akan lebih lama diingat apabila siswa menemukan 

sendiri, (b) informasi yang diperoleh siswa lebih mantap apabila diikuti dengan 

bukti-bukti atau data yang ditemukan sendiri oleh siswa, dan (c) siklus inquiri 



33 
 

 

 

meliputi observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data dan 

penyimpulan. 

c. Prinsip Konstruktivisme.  

Sebaiknya guru tidak memindahkan pengetahuan kepada siswa dalam 

mengajar, melainkan siswa perlu membangun pengetahuan mereka sendiri dengan 

cara mengkaitkan pengetahuan awal yang mereka miliki dengan struktur 

kognitifnya. 

d. Prinsip Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, masyarakat). 

IPA memiliki prinsip-prinsip dibutuhkan untuk pengembangan teknologi. 

Sedang perkembangan teknologi akan memacu penemuan prinsip-prinsip IPA 

yang baru. 

e. Prinsip pemecahan masalah.  

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhadapan 

dengan berbagai masalah. Salah satu alat ukur kecerdasan ditentukan oleh 

kemampuan memecahkan masalah. Jadi pembelajarannya perlu menerapkan 

prinsip agar siswa terlatih untuk menyelesaikan suatu masalah. 

f. Prinsip pembelajaran bermuatan nilai.  

Masyarakat dan lingkungan sekitar memiliki nilai-nilai yang terpelihara 

dan perlu dihargai. Oleh karena itu, pembelajarannya perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan atau bertentangan 

dengan nilai-nilai dalam masyarakat. 

 

 

http://sekolah-dasar.blogspot.com/2011/04/ciri-ciri-pembelajaran-modern.html
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g. Prinsip Pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan).  

Pada dasarnya prinsip pembelajaran berorientasi siswa aktif untuk 

melakukan kegiatan aktif berfikir maupun bersifat motorik. 

2.1.5.2 Penerapan Pembelajaran IPA di SD 

Hendaknya pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif anak untuk mencapai tujuan IPA sesuai KTSP. Piaget (dalam Slavin, 

1994: 34) menggolongkan  tahapan perkembangan kognitif sebagai berikut. 

Tahap 1: Sensorimotor Inteligence (lahir s.d. usia 2 tahun): perilaku pada 

panca indera dan gerak motorik, pada usia ini anak belum terlihat konseptual 

namun perkembangan kognitif telah dapat diamati. 

Tahap 2: Preoperation thought (2-7 tahun): kemampuan berbahasa, 

penguasaan konsep berkembang pesat. Bayi belum mampu berfikir konseptual 

namun perkembangan kognitif telah dapat diamati. 

Tahap 3: Concrete Operation (7-11 tahun): anak mulai berfikir logis 

untuk memecahkan masalah konkrit seperti konsep dasar benda, jumlah waktu, 

ruang, kausalitas. 

Tahap 4: Formal Operation (11-15 tahun): terlihat kecakapan kognitif 

mencapai puncak perkembangan. Anak sudah dapat memprediksi, berfikir tentang 

hipotesis, serta mengapresiasi struktur bahasa dan berdialog. bahasa gaul, 

mendebat, berdalih adalah sisi bahasa remaja merupakan cerminan kecakapan 

berfikir abstrak melalui bahasa. 

Berdasarkan teori tersebut, pada tahap usia SD (7-12 tahun) seorang anak 

sedang melewati tahap Concrete Operation (Operasional Kongkrit). Pada usia ini 
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anak mampu berfikir logis untuk memecahkan masalah konkrit. Contohnya saat 

guru memberikan materi perubahan bentuk fisik permukaan bumi, maka siswa 

dapat memahami materi tersebut dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-

hari maupun melalui pengalamannya sendiri. 

2.1.5.3 Implikasi Teori Piaget dalam Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran ideal menurut Piaget adalah pembelajaran berlandaskan 

teori belajar konstruktivisme. Adapun implikasi dalam pembelajaran teori Piaget 

antara lain (Slavin, 1994: 45-46) : 

a) Menekankan pada proses berfikir (mental) siswa 

Pembelajaran jangan dilihat dari hasil belajarnya saja, namun harus diamati 

dan difokuskan pada proses belajar siswa. 

b) Peran aktif siswa 

Siswa dikondisikan agar berperan aktif dalam pembelajaran. 

c) Tidak ditekankan pada percepatan praktik yang membuat siswa berfikir seperti 

orang dewasa 

Pembelajaran yang memaksakan sebelum waktunya akan menyebabkan hal 

buruk pada perkembangan kognitif siswa.  

d) Memahami adanya perbedaan perkembangan individual siswa 

Siswa satu dengan lainnya memiliki kemampuan belajar berbeda. Untuk 

menyiasati hal tersebut KBM disetting menjadi kelompok-kelompok, 

diterapkan pendekatan pembelajaran penemuan sehingga siswa dapat belajar 

optimal. 
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  Simpulan dari kajian diatas adalah pembelajaran berorientasikan 

konstruktivisme diarahkan pada proses membangun pengetahuan bermakna 

melalui pencarian hubungan antara pengetahuan awal siswa dengan 

pengetahuan yang sedang dipelajari. 

2.1.6 Model Problem Based Instruction (PBI) 

2.1.6.1 Pengertian Problem Based Instruction (PBI) 

Arends (1997:157) mengemukakan Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

(Problem Based Instruction) merupakan pendekatan pembelajaran dimana siswa 

mengerjakan permasalahan autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, keterampilan berfikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

Menurut Trianto (2007: 92) PBI adalah model pembelajaran berlandaskan 

paham konstruktivistik mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar 

memecahkan masalah secara otentik. Untuk memperoleh informasi dan 

pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana 

mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan, menginvestigasi masalah, 

mengumpulkan serta menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi 

argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau 

kolaborasi dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan Duch (2011:39) Problem based learning model of instruction 

is based constructivist understanding that accommodate student involvement in 

learning and solving authentic problems. In obtaining information and developing 

an understanding of these topics, students learn how to construct the framework 



37 
 

 

 

of the problem, organize and investigate problems, collect and analyze data, 

compile facts, construct an argument about problem solving. In other words, this 

learning model raised an actual problem as a challenging and exciting learning. 

Learners are expected to learn to solve the problem fairly and objectively (PBI 

adalah model pembelajaran berlandaskan paham konstruktivistik mengakomodasi 

keterlibatan siswa untuk belajar memecahkan masalah secara otentik. Dalam 

pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa 

belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan , 

menginvestigasi masalah, mengumpulkan, menganalisis data, menyusun fakta, 

mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah). (http://yusrin-

orbyt.blogspot.com/2012/04/model-pembelajaran-problem-based.html) diakses 

pada 5 Januari 2013. 

Definisi PBI adalah model pembelajaran yang mengajukan permasalahan 

sebagai awal proses pembelajaran. Masalah yang dimaksud adalah kesenjangan 

(discrepancy) antara apa yang seharusnya (harapan) dengan apa yang ada dalam 

kenyataan sekarang (Riyanto, 2001:1). Dalam model ini, siswa dituntut untuk 

memecahkan permasalahan autentik. Menurut Arends (Nurhayati, 2000:13) 

permasalahan autentik harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata siswa 

daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. Permasalahan dapat 

diselesaikan dengan berbagai kegiatan misalnya penyelidikan dan diskusi agar 

siswa mampu menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi, membentuk sikap kreatif, kritis, dan percaya 

diri.  

http://yusrin-orbyt.blogspot.com/2012/04/model-pembelajaran-problem-based.html
http://yusrin-orbyt.blogspot.com/2012/04/model-pembelajaran-problem-based.html
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2.1.6.2 Ciri-ciri Problem Based Instruction (PBI) 

Sejumlah pengembang pembelajaran berdasarkan masalah telah 

mendeskripsikan model PBI dengan ciri-ciri: mengajukan pertanyaan atau 

masalah, berfokus pada interdisiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan karya 

nyata dan memamerkan, dan terakhir kolaborasi. Menurut Arends (2008: 42-43) 

penjabarannya sebagai berikut.  

a. Pertanyaan atau masalah perangsang 

Pembelajaran diorganisasikan di sekitar pernyataan atau masalah-masalah 

yang penting dan bermakna bagi siswa. Pelajaran itu diarahkan pada situasi 

kehidupan nyata, menghindari jawaban sederhana, dan memperbolehkan adanya 

keragaman solusi yang kompetitif beserta argumentasinya. 

b. Fokus interdisipliner 

Pembelajaran berdasarkan masalah berpusat pada pelajaran tertentu (Sains, 

Matematika, IPS), namun masalah nyata dan autentik itulah yang menjadi 

orientasi untuk diselidiki karena solusinya menghendaki siswa melibatkan banyak 

mata pelajaran. 

c. Investigasi autentik 

Pembelajaran berdasarkan masalah menghendaki siswa untuk 

melaksanakan penyelidikan autentik dan berusaha memecahkan masalah nyata. 

Siswa harus menganalisis masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat 

prediksi, mengumpulkan informasi, melaksanakan eksperimen (bila diperlukan), 

membuat inferensi, dan membuat simpulan. 
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d. Produksi artefak dan exhibit 

PBI menghendaki siswa menghasilkan produk  dalam bentuk karya nyata 

dan memamerkannya. Produk ini mewakili solusi mereka dan dapat berupa 

sebuah laporan, model fisik, rekaman video, atau program computer. Karya nyata 

ini merupakan salah satu ciri inovatif model PBI. 

e. Kolaborasi 

Seperti halnya pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan 

masalah  juga ditandai oleh siswa yang bekerja sama dengan siswa lain, sering 

kali dalam pasangan-pasangan atau kelompok-kelompok kecil. Bekerjasama 

mampu mendatangkan motivasi untuk keterlibatan berkelanjutan dalam tugas-

tugas kompleks dan memperkaya kesempatan-kesempatan berbagi inkuiri dan 

dialog. 

Karakteristik PBI tersebut menggambarkan secara umum tentang sintaks  

model Problem Based Instruction (PBI) yang akan digunakan saat pembelajaran 

IPA di kelas IVA SDN Karanganyar 01 Semarang.  

2.1.6.3 Sintaks Model Problem Based Instruction (PBI) 

Menurut Arends (2008:57) sintaks atau tahapan dalam model Problem 

Based Instruction ada 5, antara lain adalah : (a) Orientasi siswa pada masalah , (b) 

Mengorganisir siswa untuk belajar, (c) Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, (d) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (a) 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. berikut akan dikaji 

secara lebih rinci tentang 5 tahapan dalam Problem Based Instruction (PBI). 
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a. Orientasi siswa pada masalah 

Secara umum, di awal pembelajaran guru wajib menginformasikan secara 

jelas tujuan pembelajaran, menumbuhkan sikap positif terhadap pelajaran itu, dan 

mendeskripsikan apa yang diharapkan dilakukan siswa selama pembelajaran. Pada 

model PBI tujuan-tujuan utama pelajaran tidak mempelajari sejumlah besar 

informasi baru namun lebih menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana 

menjadi siswa mandiri. Permasalahan atau pertanyaan yang diselidiki tidak 

memiliki jawaban “benar” yang mutlak, dan kebanyakan masalah yang kompleks 

memilikibanyak solusi dan kadang-kadang saling bertentangan. Selain itu, guru 

juga harus menjelaskan proses dan prosedur model PBI secara rinci. 

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

PBI menghendaki pengembangan keterampilan kolaborasi siswa. Dalam 

tahap ini guru membantu siswa mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar 

berhubungan dengan permasalahan. Pada tahap ini, siswa diorganisasikan ke 

dalam kelompok-kelompok kooperatif. Komposisi anggota tim penyelidikan 

terdiri dari berbagai tingkat kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda.  

c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Pada tahap ini guru berperan mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah.  

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Fase penyelidikan diikuti dengan penciptaan hasil karya dan pameran. 

Perilaku guru dalam tahap ini membantu siswa merencanakan dan menyiapkan 
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karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya.  

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Fase ini meliputi kegiatan-kegiatan ditujukan untuk membantu siswa 

menganalisis, mengevaluasi proses-proses berfikir mereka sendiri. 

Dari 5 sintaks model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI), 

peneliti merumuskan hubungan antara sintaks, kegiatan guru, dan kegiatan siswa 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.3 

Hubungan Sintaks PBI, Kegiatan Guru, dan Kegiatan siswa 

Sintaks PBI Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 

Orientasi siswa 

pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi siswa 

agar terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih. 

Menyimak informasi 

dari guru dan 

termotivasi untuk 

belajar 

Tahap 2 

Mengorganisir 

siswa untuk 

belajar 

Membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

berhubungan dengan masalah. 

Belajar secara 

berkelompok dan 

mencari alternatif 

pemecahan masalah 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Melaksanakan 

penyelidikan dan 

mengumpulkan 

informasi untuk 

memecahkan masalah 

Tahap 4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model serta membantu 

mereka untuk berbagi tugas 

dengan temannya. 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

di sekitar lingkungan 

belajar siswa, misalnya 

di kelas, mading 

sekolah, dan 

sebagainya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

Melaksanakan evaluasi 

terhadap proses 

pemecahan masalah. 
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Peneliti menyimpulkan dalam model PBI, peran guru tidak untuk 

menyampaikan informasi dalam jumlah besar, namun untuk membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, 

dan keterampilan intelektualnya. 

2.1.6.4 Teori yang Melandasi Model  PBI 

Arends (2008:46) menjelaskan pembelajaran berdasarkan masalah 

berawal dari tiga aliran utama pemikiran abad  kedua puluh, yaitu : Dewey dengan 

Kelas Berorientasi Masalah; Piaget dan Vigotsky tentang Konstruktivisme; serta 

Bruner dengan Pembelajaran Penemuan. 

a. Dewey dan Kelas Berorientasi Masalah 

Pembelajaran Berdasarkan Masalah menemukan akar intelektualnya 

dalam hasil karya John Dewey (1856-1952). Dalam Democracy and Education 

(1916), Dewey mendeskripsikan pandangan sekolah seharusnya menjadi 

laboratorium untuk pengatasan masalah kehidupan nyata. Visi pembelajaran yang 

purposeful (memiliki tujuan yang jelas) dan problem-centered (dipusatkan pada 

masalah) yang didukung oleh keinginan siswa untuk mengeksplorasi situasi 

secara pribadi yang bermakna bagi mereka, jelas mencerminkan hubungan antara 

Pembelajaran Berdasarkan Masalah dengan filosofi dan pedagogi pendidikan 

Dewey. Dapat disimpulkan John Dewey dengan Kelas Berorientasi Masalah 

memberikan dasar filosofis untuk model pembelajaran Problem Based Instruction 

(PBI). 
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b. Piaget, Vigotsky dan Konstruktivisme 

Belajar menurut teori belajar konstruktivisme yaitu proses pembentukan 

pengetahuan dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif dengan 

melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-

hal sedang dipelajari berdasarkan pengetahuan awal untuk mengkonstruksi 

pengetahuan baru. (Budiningsih, 2005: 58-59). 

Perspektif kognitif-konstruktivis menjadi landasan Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah mengadopsi pendapat Piaget (Arends, 2011:46 - 47). 

Perspektif ini menyatakan pelajar dengan usia berapapun terlibat secara aktif 

dalam proses mendapatkan informasi dan mengonstruksikan pengetahuannya 

sendiri. 

Senada dengan Piaget, Vigotsky (Arends, 2008: 47) percaya intelek 

berkembang ketika individu menghadapi pengalaman baru. Apabila Piaget 

memfokuskan pada tahap-tahap perkembangan intelektual yang dilalui anak 

terlepas dari konteks sosial atau kulturalnya, Vigotsky menekankan pentingnya 

aspek sosial belajar. Vigotsky percaya interaksi sosial dengan orang lain memacu 

pengonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual pelajar. 

Inti dari ide Vigotsky bagi pendidikan adalah belajar terjadi melalui interaksi 

sosial dengan guru dan teman sebaya. 

Jadi disimpulkan teori-teori konstruktivis tentang belajar menekankan 

pada kebutuhan pelajar untuk menginvestigasi lingkungannya dan 

mengonstruksikan pengetahuan secara personal berarti telah memberikan dasar 

teoritis untuk Pembelajaran Berdasarkan Masalah.   
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c. Bruner dengan Pembelajaran Penemuan (Discoveryy Learning) 

Bruner menjelaskan belajar penemuan adalah model pengajaran 

menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide-ide pokok 

disiplin ilmu, kebutuhan untuk keterlibatan aktif siswa dalam proses 

pembelajaran, keyakinan bahwa pembelajaran sebenarnya terjadi melalui 

penemuan pribadi. Suchman (Arends, 2008: 48) mengembangkan pendekatan 

yang disebut inquiry training (latihan inkuiri), dalam pendekatan ini guru 

menyodorkan situasi yang membingungkan dengan maksud untuk memicu 

keingintahuan dan memotivasi penyelidikan.  

Problem Based Instruction (PBI) berorientasi pada konsep lain berasal 

dari Bruner, yaitu tentang scaffholding. Menurut Bruner, scaffholding sebuah 

proses dari pelajar dibantu untuk mengatasi masalah tertentu yang berada di luar 

kapasitas perkembangannya dengan bantuan guru. Bruner percaya interaksi sosial 

di dalam dan di luar sekolah banyak bertanggung jawab atas perolehan bahasa dan 

perilaku mengatasi masalah anak.   

Berdasarkan kajian, peneliti menyimpulkan PBI sebuah model terlahir 

berdasarkan tiga pendapat besar dalam dunia pendidikan abad ke-20, antara lain  

Dewey dan Kelas Berorientasi Masalah; Piaget, Vigotsky, dan Konstruktivisme; 

serta Bruner dengan Pembelajaran Penemuan. Pembelajaran berorientasi masalah 

dikemukakan oleh Dewey memberikan dasar filosofis, sedangkan Piaget dan 

Vigotsky dengan teori belajar konstruktivisme memberikan landasan teoritis bagi 

PBI. Bruner mendukung model pembelajaran PBI dengan Discovery Learning.  
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2.1.6.5 Pembelajaran Kooperatif (Pembelajaran yang mendukung PBI) 

Peneliti akan memaparkan beberapa definisi mengenai pembelajaran 

kooperatif. Menurut Suprijono (2009:54) pembelajaran kooperatif didefinisikan 

sebagai falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap saling menghormati 

sesama. Peserta didik bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan guru 

berperan sebagai fasilitator. 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok untuk saling 

membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2010: 4). 

Berdasarkan kajian diatas, penulis menyimpulkan pembelajaran 

Kooperatif merupakan sebuah pendekatan atau model pembelajaran pendukung 

model PBI karena didalamnya siswa diharapkan untuk saling membantu dan 

saling ketergantungan positif. Seperti halnya pada PBI yang mengharuskan siswa 

saling bekerja sama dalam kelompok. 

2.1.6.6 Kelebihan Model Problem Based Instruction (PBI) 

Secara umum dapat dikemukakan kekuatan PBI antara lain (Warsono 

dan Hariyanto, 2012: 152): 

a. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan merasa 

tertantang untuk menyelesaikan masalah baik di dalam kelas maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Memupuk solidaritas sosial dengan berdiskusi kelompok maupun diskusi kelas. 

c. Menambah intensitas keakraban guru dengan siswa. 
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d. Siswa menjadi terbiasa dengan penggunaan metode eksperimen pada 

pembelajaran IPA. 

Kelebihan-kelebihan diatas merupakan alasan peneliti melakukan 

penelitian dengan model PBI. 

2.1.6.7 Implementasi Pembelajaran IPA melalui Model PBI di SD 

Implementasi PBI berdasarkan permasalahan yang terjadi saat 

pembelajaran IPA. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan menggunakan 

model PBI. Menurut Arends (2008:57) sintaks atau tahapan dalam model Problem 

Based Instruction ada 5, antara lain adalah : (a) Orientasi siswa pada masalah , (b) 

Mengorganisir siswa untuk belajar, (c) Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, (d) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (a) 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikut ini langkah-

langkah pembelajaran IPA dengan model PBI. 

a. Orientasi siswa pada masalah 

Menyajikan permasalahan kepada siswa melalui penayangan video erosi, 

banjir, dan tanah longsor. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan untuk 

memunculkan permasalahan.  

b. Mengorganisir siswa untuk belajar 

Mengelompokkan siswa ke dalam 4 kelompok belajar heterogen 

kemudian menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan siswa dalam LKS. 

c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Memfasilitasi siswa untuk mendapatkan berbagai informasi guna 

menyelesaikan lembar kerja bersama kelompok. 
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d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya sesuai materi 

seperti laporan dan peta konsep untuk dipresentasikan dan didiskusikan di kelas. 

Setelah dipresentasikan, hasil karya tersebut didokumentasikan. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Membantu siswa merefleksi atau mengevaluasi penyelidikan dan proses-

proses yang mereka gunakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menerapkan lima tahap PBI sebagai 

upaya memperbaiki kualitas pembelajaran IPA pada kelas IVA SDN Karanganyar 

01.  

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

akan peneliti laksanakan, antara lain: 

2.2.4 Siska Andriyani Burhan (2011) dalam penelitian tentang “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA Melaui Pendekatan Problem Based Instruction 

(PBI) Berindikator MASTER di Kelas IV SDN Pecuk I Mijen Demak”, 

nilai rata-rata keterampilan guru pembelajaran IPA berturut-turut siklus I; 

II; dan III yaitu 1,7; 3,07; 3,7. Aktivitas siswa siklus I : 1,66 siklus II : 

3,18. Dan siklus III : 3,74. Untuk persentase respon siswa terhadap 

pembelajaran, siklus I : 50%, siklus II : 77,5% dan siklus III : 87,5%. 

Sedangkan hasil belajar siswa meningkat dari siklus I : 40%, siklus II : 

85%, dan siklus III menjadi : 95%. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan 
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PBI berindikator MASTER dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, respon siswa, hasil belajar di SDN Pecuk I Mijen Demak. 

2.2.5 Muhammad Okto Gunanto (2012) hasil penelitian “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Model Pembelajaran PBI pada Kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang” hasil penelitian menunjukkan : (1) 

keterampilan guru rata-rata skor dua pertemuan siklus 1 20 dengan kriteria 

baik; siklus 2 skor 27 dengan kriteria sangat baik. Siklus 3, skor yang 

diperoleh 31 termasuk dalam kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa 

memperoleh rata-rata skor dari dua pertemuan siklus 1 19,2 kriteria cukup; 

Siklus 2 memperoleh skor 25,8 kriteria baik. Siklus 3, skor yang diperoleh 

29,3 dengan kategori sangat baik. (3) Hasil belajar siswa memperoleh rata-

rata persentase ketuntasan klasikal dari dua pertemuan siklus 1 54,76%. 

Siklus 2 ketuntasan adalah 80,95%. Siklus 3, klasikal 98,81%. Hasil 

penelitian menunjukkan indikator keberhasilan. Adapun simpulan model 

PBI dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa kelas IVB SDN Tambakaji 01 Semarang.  

2.2.6 Lisa Sedubun (2011) penelitiannya berjudul “Upaya meningkatkan 

pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) 

siswa kelas IV SDN Madyopuro V Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang”, mendeskripsikan perolehan keberhasilan guru dalam 

menerapkan model Problem Based Instruction. Siklus I pertemuan I 

jumlah presentasenya adalah 70%, siklus I pertemuan II 90%, siklus II 

pertemuan I 95%, siklus II pertemuan II 100%. Untuk aktivitas siswa 
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siklus I pertemuan I jumlah yang diperoleh 198 nilai rata-rata 39.6, 

pertemuan II didapatkan skor 290 nilai rata-rata adalah 58, siklus II 

pertemuan I semakin meningkat jumlah skor 399 nilai rata-rata adalah 79,8 

dan pertemuan II jumlah skor 510 nilai rata-rata 102. Selanjutnya hasil 

belajar pra tindakan jumlah nilai 2050 rata-rata nilai 60,29, mengalami 

peningkatan siklus I pertemuan I dengan jumlah nilai 2275 jumlah rata-

rata 66,91. Selanjutnya siklus I pertemuan II jumlah nilai 2510 nilai rata-

ratanya 73,82, selanjutnya hasil belajar siswa lebih meningkat siklus II 

dimana pertemuan I nilai yang diperoleh 2880 rata-rata nilai 84,70 siklus 

II pertemuan II jumlah nilai 3030 dengan nilai rata-rata 92,05 sehingga 

dapat dikatakan siswa sudah mencapai ketuntasan belajar sesuai harapan. 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan melalui model Problem 

Based Instruction (PBI), pembelajaran IPA  siswa kelas IV SDN 

Madyopuro V Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dapat berjalan 

secara efektif. 

Penelitian di atas merupakan landasan untuk penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terbukti model PBI dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 Kota Semarang. 
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2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris dirumuskan kerangka berpikir 

sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir 

 

KONDISI 

AWAL 

 Guru belum mengorientasikan siswa dalam permasalahan. 

 Siswa kurang mandiri dan kurang aktif dalam menemukan 

alternative pemecahan masalah. 

 Hasil belajar siswa rendah 

PELAKSANAAN TINDAKAN 

Guru melaksanakan Pembelajaran IPA dengan menerapkan   langkah-langkah  

model  Problem Based Instruction sebagai berikut. 

a. Guru mengungkapkan permasalahan melalui gambar, video, atau bercerita 

b. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan 

tugas pemecahan masalah menggunakan LKS. 

c. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar melakukan penyelidikan 

d. Siswa membuat laporan dan mempresentasikannya sebagai hasil karya 

e. Siswa melaksanakan diskusi kelas dengan bimbingan guru membahas LKS  

yang telah disajikan. 

f. Guru mengevaluasi proses dengan pertanyaan seputar permalasahan yang 

telah dibahas. 

g. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

h. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya. 
 

KONDISI AKHIR 

 Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat 

 Kemandirian dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

meningkat 

 Hasil belajar siswa meningkat 



52 
 

 

 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, kajian empiris dan kerangka 

berpikir tersebut, hipotesis tindakan penelitian adalah penerapan model PBI dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 Semarang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Guru kelas IVA (peneliti) dan siswa kelas IVA SDN Karanganyar 01 kota 

Semarang tahun 2012/2013 dengan jumlah 27 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan. Untuk memudahkan pengamatan pada siswa, penelitian difokuskan 

pada 25% (10 siswa) dengan kemampuan rendah yang diperoleh dari nilai awal 

siswa diurutkan dari nilai paling tinggi ke nilai paling rendah. Sehingga 

pengamatan difokuskan pada siswa yang menempati urutan 30 sampai 40. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sukayati (2008: 57) yaitu penentuan subjek 

penelitian berdasarkan pada siswa yang mempunyai kemampuan penguasaan 

materi erosi, banjir, dan tanah longsor rendah (dibawah KKM 65) serta 

memudahkan subjek untuk melakukan komunikasi kepada peneliti saat kegiatan 

pembelajaran. 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.1.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model PBI. 

3.1.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model PBI. 

3.1.3 Hasil belajar dalam pembelajaran IPA menggunakan model PBI. 

3.3 PROSEDUR PENELITIAN 

Rancangan dalam Penelitian Tindakan kelas ini terdiri atas beberapa 

siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap dalam sebuah daur ulang yaitu 
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perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi 

dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and evaluation) dan 

melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau 

peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan) dengan  skema 

langkah-langkah PTK yang ditunjukkan pada bagan berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Penelitian Tindakan Kelas 

 

 (Arikunto, 2008:16) 

 

 

 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS III 

Perencanaan 
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 Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini dirinci sebagai berikut : 

3.3.1 Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan antara lain : 

Menelaah materi dengan SK 10. Memahami perubahan lingkungan fisik 

dan pengaruhnya terhadap daratan, KD 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) dengan 

materi erosi pada siklus 1, banjir pada siklus 2, dan tanah longsor pada siklus 3. 

3.3.1.1  untuk melaksanakan tindakan penelitian pada pembelajaran IPA kelas IV 

semester II serta menetapkan indikator bersama tim kolaborasi. 

3.3.1.2 Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan model PBI. 

3.3.1.3 Menyiapkan sumber dan media pembelajaran serta lembar kerja siswa 

3.3.1.4 Menyiapkan instrumen pengumpul data (soal evaluasi, lembar observasi 

untuk mengamati aktivitas siswa, guru dan catatan lapangan) 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Arikunto (2008: 18) tahap kedua dari penelitian tindakan adalah 

pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu 

mengenakan tindakan kelas. Tahap ini merupakan pelaksanaan perencanaan yang 

telah dibuat sebelumnya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model Problem Based Instruction (PBI). Dalam perencanaan PTK ini 

direncanakan dalam 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. 
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3.3.3 Observasi 

Arifin (2009: 153) menjelaskan observasi suatu proses pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai 

fenomena dalam situasi yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tertentu.  Dalam 

penelitian ini, observasi dilaksanakan oleh guru pengamat untuk mengamati 

aktivitas siswa, keterampilan guru ketika pembelajaran IPA dengan menerapkan 

model PBI. 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi merupakan  kegiatan mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi (Arikunto, 2008:19). Refleksi dilakukan untuk melakukan penilaian 

terhadap proses pembelajaran yang terjadi untuk mengkaji hasil belajar siswa. 

Pelaksanaan refleksi berupa diskusi antara guru, observer untuk mengevaluasi 

hasil tindakan dan merumuskan perencanaan tindakan berikutnya selain mengecek 

apakah indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tercapai. 

Apabila belum maka peneliti melanjutkan siklus berikut sampai indicator tercapai. 

3.4 SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1 Siklus 1 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester II yaitu pada KD 10: 

Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

materi erosi serta menetapkan indikator bersama guru kolaborasi. 

b. Menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) sesuai indikator yang 

ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model PBI. 
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c. Menyiapkan sumber, media pembelajaran dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan instrumen untuk mengumpulkan data (soal evaluasi, lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas siswa, guru dan catatan lapangan). 

3.4.1.2  Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru menayangkan gambar erosi untuk memunculkan permasalahan. 

b. Guru membagi kelas ke dalam 4 kelompok heterogen untuk mengerjakan LKS. 

c. Siswa difasilitasi untuk melakukan penyelidikan. 

d. Siswa membuat hasil karya sesuai materi. 

e. Siswa berdiskusi kelas dengan bimbingan guru membahas LKS. 

f. Guru mengevaluasi proses dengan pertanyaan seputar permalasahan yang telah 

dibahas. 

g. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

h. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya. 

3.4.1.3 Observasi 

a. Observer melakukan pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran IPA  melalui model PBI. 

b. Observer melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran IPA  melalui model PBI. 

3.4.1.4 Refleksi 

Pada tahap refleksi siklus 1 ini, peneliti bersama dengan guru kolaborator 

(observer) melaksanakan kegiatan berikut ini : 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus1. 
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b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1. 

c. Membuat daftar permasalahaan yang terjadi pada siklus 1. 

d. Mengkaji kembali catatan lapangan yang diperoleh pada siklus 1 

e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2. 

3.4.2 Siklus 2 

3.4.2.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester I yaitu pada KD 10. 

Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

materi banjir kemudian menetapkan indikator bersama guru kolaborasi. 

b. Menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model PBI. 

c. Menyiapkan sumber, media pembelajaran dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan alat untuk mengumpulkan data (soal evaluasi, lembar observasi 

untuk mengamati aktivitas siswa, guru dan catatan lapangan). 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru menayangkan slide ppt banjir untuk memunculkan permasalahan. 

b. Guru membagi kelas ke dalam 4 kelompok heterogen untuk mengerjakan LKS. 

c. Siswa difasilitasi untuk melakukan penyelidikan. 

d. Siswa membuat hasil karya sesuai materi. 

e. Siswa berdiskusi kelas dengan bimbingan guru membahas LKS. 

f. Guru mengevaluasi proses dengan pertanyaan seputar permalasahan yang telah 

dibahas. 

g. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
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h. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya. 

3.4.2.3 Observasi 

a. Observer melakukan pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran IPA  melalui model PBI. 

b. Observer melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran IPA  melalui PBI. 

3.4.2.4 Refleksi 

Pada tahap refleksi siklus 2 ini, peneliti bersama dengan guru kolaborator 

(observer) melaksanakan kegiatan berikut ini : 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 2. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2. 

c. Membuat daftar permasalahaan yang terjadi pada siklus 2. 

d. Mengkaji kembali catatan lapangan yang diperoleh pada siklus 2. 

e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 3. 

3.4.3 Siklus 3 

3.4.3.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester I yaitu pada KD 10. 

Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

materi tanah longsor kemudian menetapkan indikator bersama guru kolaborasi. 

b. Menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model Problem Based 

Instruction (PBI). 
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c. Menyiapkan sumber, media pembelajaran dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan alat pengumpul data (soal evaluasi, lembar observasi untuk 

mengamati aktivitas siswa, guru dan catatan lapangan). 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru menayangkan slide ppt tanah longsor untuk memunculkan permasalahan. 

b. Guru membagi kelas ke dalam 4 kelompok heterogen untuk mengerjakan LKS. 

c. Siswa difasilitasi untuk melakukan penyelidikan. 

d. Siswa membuat hasil karya sesuai materi. 

e. Siswa berdiskusi kelas dengan bimbingan guru membahas LKS. 

f. Guru mengevaluasi proses dengan pertanyaan seputar permalasahan yang telah 

dibahas. 

g. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

h. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya. 

3.4.3.3 Observasi 

a. Observer melakukan pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran IPA  melalui model PBI. 

b. Observer melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran IPA  melalui model PBI. 

3.4.3.4 Refleksi 

Pada tahap refleksi siklus 2 ini, peneliti bersama dengan guru kolaborator 

(observer) melaksanakan kegiatan berikut ini : 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 3. 
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b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 3. 

c. Menyusun laporan 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, hasil evaluasi, 

dan hasil observasi aktivitas siswa oleh guru  pengamat (observer). 

3.5.1.2 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi ketrampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui model PBI. 

3.5.1.3 Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar IPA (nilai evaluasi tiap 

pertemuan dalam satu siklus)  yang diperoleh siswa. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan  guru, 

dan catatan lapangan melalui penerapan model PBI. 
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3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan 

menggunakan teknik tes dan non tes, yaitu: 

3.5.3.1 Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengerahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki individu/kelompok (Subana, 2000: 28-29). 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi atau 

achievement test. Menurut Arifin (2009:118) achievement test yaitu test untuk 

mengukur kemampuan actual sebagai hasil belajar. Tes diberikan kepada siswa 

secara individu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran 

siklus I, II, dan III. 

3.5.3.2 Non tes 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan penilaian yang banyak 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati (Sudjana, 2010: 84). 

Teknik observasi dalam penelitian bertujuan untuk mengukur bagaimana 

akivitas siswa dan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI). 

b. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan salah satu cara melaporkan hasil observasi, 

refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas (Hopkins, 201: 181). Catatan 
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ini menyajikan rekaman biografis yang menarik tentang perkembangan kita 

sebagai guru dan sangat berguna untuk melakukan refleksi. 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data hasil pengukuran melalui tes berupa data kuantitatif, yaitu angka-

angka atau bilangan numerik. Angka tersebut hasil pengukuran tersebut biasa 

disebut dengan skor mentah. Untuk mengkonversi skor mentah menjadi nilai 

(skor masak) memerlukan proses pengolahan data atau proses analisis data. 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Keberhasilan siswa ditentukan oleh 

kriterianya, yaitu berkisar antara 75 – 80% (Sudjana, 2010: 8), artinya siswa 

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

dari tujuan atau nilai yang seharusnya dicapai. 

Untuk menentukan keberhasilan secara klasikal, peneliti berpedoman 

pada ketetapan Depdiknas RI, yang mengatakan ketuntasan belajar klasikal 

dikatakan berhasil apabila tingkat ketuntasan dapat mencapai 80%. Untuk 

mengolah data hasil evaluasi siswa, peneliti berpedoman pada pemikiran 

Poerwanti dengan langkah-langkah berikut ini. 

a. Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100% (rumus bila menggunakan skala 100%) 

(Poerwanti, 2008: 6-15) 

Keterangan : 
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B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan 

ganda) atau jumlah skor Jawaban benar pada tiap butir/ item 

soal (pada tes bentuk penguraian). 

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 

b.  Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi 

dan kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang 

telah dikontrakan dalam pembelajaran. Depdiknas RI atau beberapa 

sekolah biasanya telah menentukan batas minimal siswa dikatakan 

tuntas menguasai kompetensi yang dikontrakkan (Poerwanti 2008: 6-

16). Pada penelitian kali ini, telah ditetapkan batas minimal siswa 

yaitu 65. Hasil perhitungan kemudian dianalisis dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) belajar yang dikelompokkan ke dalam 

kategori tuntas dan tidak tuntas sebagai berikut. 

 Tabel 3.1 

 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

KKM = 65  

Sumber : SDN Karanganyar 01 
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c. Menentukan ketuntasan klasikal 

% ketuntasan belajar klasikal= 
jumlah  siswa  yang  tuntas

jumlah  seluruh  siswa  
 x 100 % 

( Aqib, dkk., 2009:41) 

Apabila tingkat ketuntasan dapat mencapai minimal 80%, maka 

ketuntasan belajar klasikal dikatakan berhasil. 

d. Rata-rata hasil belajar 

Nilai rata-rata = 
jumlah  nilai  yang  diperoleh  seluruh  siswa

jumlah  siswa  
  

  ( Aqib, dkk., 2009:40 ) 

Penyajian data hasil belajar, disajikan dengan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi seperti berikut ini. 

   Tabel 3.2 

   Distribusi Frekuensi 

Hasil Belajar Kategori Ketuntasan 

≤64 Kurang Tidak Tuntas 

65 – 76 Cukup Tuntas 

77 – 88 Baik Tuntas 

89 – 100 Sangat Baik Tuntas 

3.6.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran. 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based 
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Instruction serta hasil catatan lapangan dianalisis dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang disusun menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Poerwanti dkk (2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh instrument 

untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 10 butir. 

Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah adalah 10 dan skor 

tertinggi adalah 50. Dengan demikian mediannya adalah (10 + 50)/2 yaitu sebesar 

30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 termasuk tidak berminat, 21 

– 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan skala 41 – 50 sangat berminat. Maka 

dari contoh tersebut  untuk menentukan skor dalam 4 kategori, langkah langkah 

yang ditempuh yaitu: 

1) Menentukan skor maksimal dan skor minimal 

2) Menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan 

3) Membagi rentang skor menjadi 4 kategori yaitu : sangat baik, baik, 

cukup, kurang. (Herriyanto, 2008: 5.3), Maka rumus yang digunakan 

adalah: 

R  =  skor terendah 

T  =  skor tertinggi 

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

Q2 =  median  

Letak Q2  = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1  = kuartil pertama 

Letak Q1  = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap  
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atau Q1  =  
1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil 

Q3  =  kuartil ketiga 

Letak Q3  =  
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap 

atau Q3  = 
3

4 
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Dari rumus di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Berikut ini adalah tabel kriteria penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Ketrampilan Guru 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indicator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

Tabel diatas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

penerapan model PBI pada pembelajaran IPA. 
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Adapun tabel kriteria penilaian aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indicator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam 

penerapan model PBI pada pembelajaran IPA. 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model PBI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada kelas 

IVA SD Negeri Karanganyar 01 Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan Model PBI 

meningkat dengan skor sekurang-kurangnya 20 dan termasuk dalam 

kategori baik.  

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan Model PBI 

meningkat dengan skor sekurang-kurangnya 20 dan termasuk dalam 

kategori baik. 

c. 80% siswa kelas IVA SD Negeri Karanganyar 01 Kota Semarang 

mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 65 dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model PBI. 



 

69 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari satu 

pertemuan di dalamnya dilaksanakan perencanaan, observasi, refleksi, dan revisi 

terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA melalui 

model PBI. Pada akhir pertemuan dilaksanakan tes evaluasi untuk mengukur hasil 

belajar siswa. Data diperoleh berdasarkan hasil observasi, tes evaluasi, serta 

catatan  lapangan akan dijadikan pengukur keberhasilan penelitian tindakan kelas 

ini.  

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian terdiri dari ketrampilan  guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA melalui model PBI pada siswa kelas IVA 

SDN Karanganyar 01 Semarang. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanakan Tindakan Siklus 1 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan pada hari Senin, 8 April 2013 dengan alokasi waktu 1 pertemuan 2 x 

35 menit. Materi yang diajarkan adalah erosi. 

4.1.1.1.  Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data keterampilan guru dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer 

selama pelaksanaan tindakan siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 1 

No Indikator Skor Kategori 

1 Mengelola kegiatan awal pembelajaran 2 cukup 

2 Mengelola fasilitas belajar 3 baik 

3 Mengajukan permasalahan 3 baik 

4 Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 2 cukup 

5 
Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 
3 baik 

6 
Mengarahkan siswa dalam membuat dan 

memamerkan produk 
2 cukup 

7 
Memberikan penghargaan kepada siswa atau 

kelompok 
3 baik 

8 Melakukan kegiatan akhir 2 Cukup 

Jumlah Skor 20 

Rata-rata 2,5 

Kategori Baik  

Kriteria penilaian : 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indikator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

Hasil pengamatan keterampilan guru siklus I dengan menggunakan model 

PBI dapat disajikan dengan diagram berikut : 
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Gambar 4.1 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 1 

Diagram 4.1 menunjukkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus 

1 dapat dideskripsikan dengan perincian sebagai berikut. 

1) Mengelola kegiatan awal pembelajaran 

Pada indikator ini, guru mendapatkan skor 2 kategori cukup. Deskriptor 

yang muncul: a) mengemukakan tujuan pembelajaran dan b) mengemukakan 

apersepsi. 

2) Mengelola fasilitas belajar 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 3 kategori baik. Deskriptor 

yang muncul: a) sumber belajar sesuai dengan materi, b) alat peraga sesuai dengan 

materi, dan c) mendemonstrasikan alat peraga. 

 

 

2

3 3

2

3

2

3

2

Hasil Pengamatan Keterampilan Guru

1. Mengelola kegiatan awal pembelajaran

2. Mengelola fasilitas belajar

3. Mengajukan permasalahan

4. Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran

5. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok

6. Mengarahkan siswa dalam membuat dan memamerkan produk

7. Memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok

8. Melakukan kegiatan akhir
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3) Mengajukan permasalahan 

Skor yang diperoleh guru adalah 3 kategori baik, dengan deskriptor yang 

muncul: a) mengajukan permasalahan kontekstual melalui fenomena, cerita, atau 

demonstrasi, b) mengajukan pertanyaan berdasarkan permasalahan yang 

dimunculkan, dan c) memberikan contoh masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

4) Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 

Skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 2 kategori cukup, muncul 

deskriptor: a) membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen dan b) 

Mengatur tempat duduk kelompok. 

5) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok  

Skor yang diperoleh guru adalah 3 kategori baik, muncul deskriptor: a) 

Menyediakan sumber belajar relevan dalam penyelidikan, c) menyediakan 

fasilitas yang diperlukan dalam penyelidikan, dan d) penyelidikan sesuai dengan 

permasalahan awal. 

6) Mengarahkan siswa dalam membuat dan memamerkan produk  

Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 2 kategori cukup. 

Deskriptor yang muncul adalah b) mengorganisir kelompok untuk menyajikan 

hasil karya dan c) menyediakan tempat untuk menyimpan hasil karya siswa. 

7) Memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok 

Indikator ini memperoleh skor 3 kategori baik dengan deskriptor: a) guru 

memberikan apresiasi terhadap hasil karya setiap kelompok, b) memberikan 
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penguatan verbal terhadap kelompok yang menyajikan hasil diskusi dengan baik, 

dan d) penguatan dilakukan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul. 

8) Melakukan kegiatan akhir 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 2 kategori cukup. Deskriptor 

yang muncul adalah b) bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan c) 

memberikan evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran. 

Data hasil observasi keterampilan guru tersebut menunjukkan bahwa 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model PBI termasuk dalam 

kategori baik dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah skor keterampilan guru pada siklus 1 adalah 20. 

4.1.1.2. Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil pengamatan observer yang 

difokuskan pada 25% jumlah siswa dengan nilai terendah (10 siswa) dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus 1 

No. Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 
2 6 2 - 20 2 Cukup 

2 Menyimak informasi dari guru 2 4 2 2 24 2,4 Cukup 

3 
Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 
- 2 6 3 24 2,4 Cukup 

4 
Melaksanakan tugas 

kelompok 
- 1 7 2 31 3,1 Baik 

5 Melakukan penyelidikan - 5 5 - 25 2,5 Cukup 

6 
Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 
1 6 3 - 21 2,1 Cukup 

7 
Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 
- 3 6 1 28 2,8 Baik 

8 
Melakukan evaluasi terhadap 

proses pemecahan masalah 
- 4 6 - 26 2,6 Baik 

Jumlah 199 19,9 Cukup 

Kriteria penilaian : 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indikator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I dengan menggunakan model 

PBI dapat disajikan dengan diagram berikut : 
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Gambar 4.2 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 

Diagram 4.2 menunjukkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 

dapat dideskripsikan dengan perincian sebagai berikut. 

1) Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 

Aktivitas siswa termasuk dalam kategori cukup, skor yang diperoleh 20 

dengan rata-rata 2.  Sebanyak 2 siswa memperoleh skor 1, 6 siswa memperoleh 

skor 2, 2 siswa memperoleh skor 3, namun tidak ada siswa yang memperoleh skor 

4. Deskriptor yang muncul yakni a) tidak terlambat datang sekolah, b) sudah 

berada di dalam kelas, dan c) siswa telah menyiapkan buku dan alat tulis. 

2) Menyimak informasi dari guru 

Aktivitas siswa tergolong kategori cukup dengan skor 24 dan rata-rata 

skor 2,4. Sebanyak 2 siswa mendapat skor 1, 4 siswa mendapat skor 2, 2 siswa 

mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. Deskriptor yang muncul adalah a) 

2
2,4 2,4

3,1
2,5

2,1
2,8 2,6

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

1. Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran

2. Menyimak informasi dari guru

3. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran

4. Melaksanakan tugas kelompok

5. Melakukan penyelidikan

6. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

7. Menyimpulkan hasil pembelajaran

8. Melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah
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mendengarkan informasi guru, b) tidak bercanda dengan temannya, c) tidak 

bermain sendiri, dan d) mencatat poin penting yang disampaikan. 

3) Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

Aktivitas siswa tergolong dalam kategori cukup dengan skor 24 rata-rata 

2,4. Pada indikator ini, sebanyak 2 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 

3, dan 3 siswa mendapat skor 4. Deskriptor yang muncul adalah a) bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran, b) aktif dalam proses pembelajaran, c) tidak 

terlihat bosan saat pembelajaran, dan d) mengikuti instruksi yang disampaikan 

guru. 

4) Melaksanakan tugas kelompok 

Skor yang di dapat 31 rata-rata 3,1. Sebanyak 1 siswa mendapat skor 2, 7 

siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. Aktivitas siswa termasuk 

dalam kategori baik dengan deskriptor yang muncul: a) belajar berkelompok 

untuk mengerjakan LKS, b) berdiskusi dengan kelompok saat memecahkan 

masalah, c) menyumbangkan ide atau pendapat terhadap jawaban kelompok, dan 

d) menyelesaikan LKS tepat waktu.  

5) Melakukan penyelidikan 

Aktivitas siswa pada indikator ini tergolong kategori cukup dengan skor 

25 rata-rata 2,5. Sebanyak 5 siswa mendapat skor 2 dan 5 siswa mendapat skor 3. 

Deskriptor yang muncul: a) mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, b) 

memahami langkah-langkah melakukan penyelidikan, dan d) menyelidiki sesuai 

dengan permasalahan. 
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6) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Pada indikator ini, sebanyak 1 siswa mendapat skor 1, 6 siswa mendapat 

skor 2, dan 3 siswa mendapat skor 3 dengan kategori cukup dengan skor 21 rata-

rata 2,1. Deskriptor yang muncul: a) mengembangkan hasil penyelidikan dari 

LKS menjadi produk, b) berpartisipasi dalam mempersiapkan produk, dan c) 

mempresentasikan produk hasil penyelidikan dan diskusi kelompok. 

7) Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Aktivitas siswa pada indikator ini termasuk kategori baik dengan skor 28 

rata-rata 2,8. Sebanyak 3 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 1 

siswa mendapat skor 4. Deskriptor yang muncul adalah a) menyimpulkan sesuai 

materi, b) menyimpulkan dengan runtut, c) mencatat simpulan di buku catatan, 

dan d) berani mengemukakan simpulan di depan teman sekelas. 

8) Melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah 

 Aktivitas siswa pada indikator ini termasuk kategori baik, sebanyak 4 

siswa mendapat skor 2 dan 6 siswa mendapat skor 3. Deskriptor yang muncul 

adalah a) mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, b) mengerjakan 

evaluasi secara mandiri, dan d) mengerjakan soal evaluasi tepat waktu dengan 

skor 26 rata-rata skor 2,6. 

Deskripsi data tersebut menjelaskan aktivitas siswa selama pelaksanaan 

siklus 1 tergolong dalam kategori cukup dan belum memenuhi indikator 

keberhasilan. 
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4.1.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi belajar siswa yang 

dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Adapun analisis data hasil belajar 

siswa pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Nilai Tes Evaluasi Siklus 1 

Interval Nilai Frekuensi Persentase Kualifikasi Kategori 

≤64 15 37,5% Tidak Tuntas Kurang 

65 – 76 22 55% Tuntas Cukup 

77 – 88 1 2,5% Tuntas Baik 

89 – 100 2 5% Tuntas Sangat Baik 

Jumlah 40 100%   

Nilai terendah 30 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 25 

Jumlah siswa tidak tuntas 15 

Persentase ketuntasan 62,5% 

Persentase ketidaktuntasan 37,5% 

Rata-rata 60,25 

Berikut ini disajikan diagram ketuntasan belajar klasikal sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

63%

38%

Ketuntasan Klasikal Siswa Siklus I

Tuntas 

Tidak Tuntas
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Berdasarkan data diatas, dapat diketahui analisis hasil evaluasi siswa pada 

siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

adanya 15 (37,5%)  siswa belum tuntas, 22 (62,5%) siswa tuntas, nilai tertinggi 

100 dan nilai terendah 30 dengan rata-rata klasikal 60,25. 

4.1.1.4 Rekapitulasi Data Siklus 1 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Data Siklus I 

 

No 1 2 3 

Variabel 

Penelitian 

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Data yang 

diperoleh 

Skor: 20 

Rata-rata: 2,5 

Kategori: Baik 

Skor: 199 

Rata-rata: 19,9 

Kategori: cukup 

Rata-rata: 60,25 

Ketuntasan: 62,5% 

Kualifikasi: Tidak 

tuntas 

 

4.1.1.5 Refleksi 

Dari analisis hasil penelitian siklus 1, diperoleh data hasil observasi 

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

melalui model PBI secara garis besar masih kurang. Terdapat beberapa kendala 

dalam proses pelaksanaan tindakan yang perlu diatasi. Kendala-kendala tersebut 

kemudian dianalisis kembali bersama kolaborator dengan tujuan untuk perbaikan 

pada pembelajaran pertemuan selanjutnya. Adapun kendala atau permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran siklus 1 antara lain : 

1) Guru belum memberikan apersepsi secara jelas sehingga siswa kurang 

termotivasi untuk belajar. 
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2) Guru belum bisa mengkondisikan siswa agar tidak gaduh saat pembentukan 

kelompok. 

3) Guru kurang jelas dalam memberikan tugas kepada kelompok, sehingga 

masih ada beberapa kelompok yang bingung saat mengerjakan tugas. 

4) Sebagian besar siswa terlihat belum siap untuk mengikuti kegiatan belajar 

mengajar karena belum mempelajari materi dari rumah. 

5) Ketika melaksanakan kerja kelompok, hanya beberapa siswa pandai yang 

mengerjakan tugas. 

6) Presentasi kelompok kurang efektif karena terlalu banyak siswa di depan 

kelas. Siswa yang lain juga tidak memperhatikan presentasi dan bermain 

sendiri. 

7) Guru kurang mengaktifkan siswa dalam penarikan kesimpulan. 

4.1.1.6 Revisi 

Berdasarkan kendala atau permasalahan pada pelaksanaan tindakan 

siklus 1 yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang perlu diperbaiki dan 

diadakan revisi untuk pelaksanaan pertemuan selanjutnya adalah : 

1) Apersepsi yang diberikan guru harus lebih jelas dan harus berkaitan dengan 

materi agar siswa lebih paham dan termotivasi. 

2) Guru harus meningkatkan kemampuan mengelola kelas dengan memberikan 

teguran atau peraturan agar tercipta iklim pembelajaran yang kondusif. 

3) Memperjelas pemberian tugas kepada kelompok sehingga siswa tidak 

kebingungan dengan tugas yang diberikan. 
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4) Guru mengingatkan siswa agar membaca terlebih dahulu materi yang akan 

dipelajari. 

5) Guru harus berkeliling di tiap kelompok untuk memastikan semua 

anggotanya ikut mengerjakan tugas. 

6) Presentasi masing-masing kelompok diwakili oleh dua orang anggota 

kelompok agar presentasi lebih efektif. 

7) Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan penarikan kesimpulan 

dengan cara melakukan tanya jawab. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanakan Tindakan Siklus 2 

Pelaksanaan tindakan siklus 2 pada penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan pada hari Selasa, 16 April 2013 pukul 07.00 dengan alokasi waktu 1 

pertemuan 2 x 35 menit. Materi yang diajarkan pada siklus I ini adalah banjir. 

4.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data keterampilan guru dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer 

selama pelaksanaan tindakan siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2 

No Indikator Skor Kategori 

1 Mengelola kegiatan awal pembelajaran 3 baik 

2 Mengelola fasilitas belajar 4 sangat baik 

3 Mengajukan permasalahan 3 baik 

4 Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 3 baik 

5 
Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 
4 sangat baik 

6 
Mengarahkan siswa dalam membuat dan 

memamerkan produk 
2 cukup 

7 
Memberikan penghargaan kepada siswa atau 

kelompok 
3 baik 

8 Melakukan kegiatan akhir 4 sangat baik 

Jumlah Skor 26 

Rata-rata  3,25 

Kategori Baik  

Kriteria penilaian : 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indikator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 
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Hasil pengamatan keterampilan guru siklus 2 dengan menggunakan 

model PBI dapat disajikan dengan diagram berikut : 

 

Gambar 4.4 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 2 

Data hasil observasi keterampilan guru pada pertemuan pada siklus 2 

dapat dideskripsikan dengan perincian sebagai berikut. 

1) Mengelola kegiatan awal pembelajaran 

Pada indikator ini, guru mendapatkan skor 3 kategori baik. Deskriptor 

yang muncul adalah a) mengemukakan tujuan pembelajaran, b) mengemukakan 

apersepsi, dan d) menjelaskan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran. 

2) Mengelola fasilitas belajar 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 kategori sangat baik. Muncul 

deskriptor: a) sumber belajar sesuai dengan materi, b) alat peraga sesuai dengan 

materi, c) mendemonstrasikan alat peraga, dan d) alat peraga menarik minat 

belajar siswa. 
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3) Mengajukan permasalahan 

Skor yang diperoleh guru adalah 3 kategori baik. Deskriptor yang 

muncul: a) mengajukan permasalahan kontekstual melalui fenomena, cerita, atau 

demonstrasi, b) mengajukan pertanyaan berdasarkan permasalahan yang 

dimunculkan, dan c) memberikan contoh masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

4) Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator ini, skor yang diperoleh adalah 3 kategori baik. Deskriptor 

yang muncul adalah a) membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen, b) 

mengatur tempat duduk kelompok, dan d) menjelaskan cara pengisian LKS secara 

runtut. 

5) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok  

Skor yang diperoleh adalah 4 kategori sangat baik. Muncul deskriptor: a) 

menyediakan sumber belajar relevan dalam penyelidikan, b) membimbing siswa 

mencari informasi dari berbagai sumber, c) menyediakan fasilitas yang diperlukan 

dalam penyelidikan, dan d) penyelidikan sesuai dengan permasalahan.  

6) Mengarahkan siswa dalam membuat dan memamerkan produk  

Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 2 kategori cukup. Muncul 

deskriptor: b) mengorganisir kelompok untuk menyajikan hasil karya dan c) 

menyediakan tempat untuk menyimpan hasil karya siswa. 

7) Memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok 

Indikator ini memperoleh skor 3 dengan deskriptor yang muncul adalah a) 

guru memberikan apresiasi terhadap hasil karya setiap kelompok, b) memberikan 
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penguatan verbal terhadap kelompok yang menyajikan hasil diskusi dengan baik, 

dan c) menggunakan penguatan gestural (mimik, gerakan). 

8) Melakukan kegiatan akhir 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 kategori sangat baik. 

Deskriptor yang muncul adalah a) memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

materi yang kurang jelas, b) bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran, 

c) memberikan evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran, dan d) 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

Data hasil observasi keterampilan guru tersebut menunjukkan bahwa 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model PBI termasuk dalam 

kategori baik dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah skor keterampilan guru pada siklus 2 adalah 26. 

4.1.2.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil pengamatan observer 

terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 
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Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus 2 

No. Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 
- 2 5 3 31 3,1 baik 

2 Menyimak informasi dari guru -  2 7 1 29 2,9 baik 

3 
Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 
- 2 5 3 31 3,1 baik 

4 
Melaksanakan tugas 

kelompok 
1 6 3 - 32 3,2 baik 

5 Melakukan penyelidikan - 8 2 - 22 2,2 cukup 

6 
Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 
- - 9 1 31 3,1 baik 

7 
Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 
- 2 6 2 30 3 baik 

8 
Melakukan evaluasi terhadap 

proses pemecahan masalah 
- 3 4 3 30 3 baik 

Jumlah 236 23,6 baik 

Kriteria penilaian : 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indikator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 2 dengan menggunakan model 

PBI dapat disajikan dengan diagram berikut : 
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Gambar 4.5 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 2 

Diagram 4.5 tersebut menunjukkan hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus 2 dapat dideskripsikan dengan perincian sebagai berikut. 

1) Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indikator ini aktivitas siswa termasuk dalam kategori baik, skor 

yang diperoleh 31 dengan rata-rata 3,1.  Sebanyak 2 siswa memperoleh skor 2, 5 

siswa memperoleh skor 3, 3 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang muncul 

yakni a) tidak terlambat datang sekolah, b) sudah berada di dalam kelas, c) siswa 

telah menyiapkan buku dan alat tulis, dan d) sudah mempelajari materi 

pembelajaran yang akan diajarkan. 

2) Menyimak informasi dari guru 

Pada indikator ini aktivitas siswa tergolong kategori baik dengan skor 29 

dan rata-rata skor 2,9. Sebanyak 2 siswa mendapat skor 2, 7 siswa mendapat skor 

3, dan 1 siswa mendapat skor 4. Deskriptor yang muncul adalah a) mendengarkan 
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informasi guru, b) tidak bercanda dengan temannya, c) tidak bermain sendiri, dan 

d) mencatat poin penting yang disampaikan. 

3) Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

Skor yang diperoleh siswa adalah 31 rata-rata 3,1 kategori baik. 

Deskriptor yang muncul: a) mengajukan permasalahan kontekstual melalui 

fenomena, cerita, atau demonstrasi, b) mengajukan pertanyaan berdasarkan 

permasalahan yang dimunculkan, c) memberikan contoh masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari, dan d) mengikuti instruksi yang disampaikan guru. 

2 siswa mendapat skor 2, 5 siswa mendapat skor 3, dan 3 siswa mendapat skor 4. 

4) Melaksanakan tugas kelompok 

Pada indikator ini, sebanyak 1 siswa mendapat skor 2, 7 siswa mendapat 

skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. Aktivitas siswa termasuk dalam kategori 

baik skor 32 rata-rata 3,2 dengan deskriptor yang muncul: a) belajar berkelompok 

untuk mengerjakan LKS, b) berdiskusi dengan kelompok saat memecahkan 

masalah, c) menyumbangkan ide atau pendapat terhadap jawaban kelompok, dan 

d) menyelesaikan LKS tepat waktu. 

5) Melakukan penyelidikan 

Aktivitas siswa pada indikator ini tergolong kategori cukup dengan skor 

22 rata-rata 2,2. Sebanyak 8 siswa mendapat skor 2 dan 2 siswa mendapat skor 3. 

Deskriptor yang muncul: a) mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, b) 

memahami langkah-langkah melakukan penyelidikan, dan d) menyelidiki sesuai 

dengan permasalahan. 
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6) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Pada indikator ini, sebanyak 3 siswa mendapat skor 3 dan 1 siswa 

mendapat skor 4 dengan kategori baik skor 31 rata-rata 3,1. Deskriptor yang 

muncul: a) mengembangkan hasil penyelidikan dari LKS menjadi produk, b) 

berpartisipasi dalam mempersiapkan produk, c) mempresentasikan produk hasil 

penyelidikan dan diskusi kelompok, dan d) mampu menyimpulkan hasil diskusi 

kelas. 

7) Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Aktivitas siswa pada indikator ini termasuk kategori baik dengan skor 30 

rata-rata 3. Sebanyak 2 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 2 

siswa mendapat skor 4. Deskriptor yang muncul adalah a) menyimpulkan sesuai 

materi, b) menyimpulkan dengan runtut, c) mencatat simpulan di buku catatan, 

dan d) berani mengemukakan simpulan di depan teman sekelas. 

8) Melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah  

Pada indikator ini, aktivitas siswa termasuk kategori baik dengan skor 30 

rata-rata 3. Sebanyak 3 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 3 

siswa mendapat skor 4. Deskriptor yang muncul adalah a) mampu menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, b) mengerjakan evaluasi secara mandiri, c) 

mengerjakan soal evaluasi tanpa membuka buku dan d) mengerjakan soal evaluasi 

tepat waktu. 

Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa aktivitas siswa selama 

pelaksanaan siklus 2 mengalami peningkatan dari siklus 1.  
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4.1.2.3 Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi belajar siswa yang 

dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Adapun analisis data hasil belajar 

siswa pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Nilai Tes Evaluasi Siklus 2 

Interval Nilai Frekuensi Persentase Ketuntasan Kategori 

≤64 10 25% Tidak Tuntas Kurang 

65 – 76 22 55% Tuntas Cukup 

77 – 88 5 12,5% Tuntas Baik 

89 – 100 3 7,5% Tuntas Sangat Baik 

Jumlah 40    

Nilai terendah 40 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 30 

Jumlah siswa tidak tuntas 10 

Persentase ketuntasan 75% 

Persentase ketidaktuntasan 25% 

Rata-rata 69 

Tabel 4.7 disajikan dalam diagram presentase ketuntasan belajar klasikal 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus 2 
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Data di atas menggambarkan hasil evaluasi siswa pada siklus 2 belum 

mencapai indikator keberhasilan. Terbukti dengan masih ada 10 (25%) siswa 

belum tuntas, 30 (75%) siswa tuntas, nilai terendah 40, dan nilai tertinggi 100 

dengan rata-rata klasikal 69. 

4.1.2.4 Rekapitulasi Data Siklus 2 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Data Siklus 2 

 

No 1 2 3 

Variabel 

Penelitian 

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Data yang 

diperoleh 

Skor: 26 

Rata-rata: 3,25 

Kategori: Baik 

Skor: 236 

Rata-rata: 23,6 

Kategori: baik  

Rata-rata: 69 

Ketuntasan: 75% 

Kualifikasi: Tuntas 

4.1.2.5 Refleksi 

Dari analisis hasil penelitian siklus 2, diperoleh data hasil observasi 

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

melalui model PBI secara garis besar masih kurang. Terdapat beberapa kendala 

dalam proses pelaksanaan tindakan yang perlu diatasi. Kendala-kendala tersebut 

kemudian dianalisis kembali bersama kolaborator dengan tujuan untuk perbaikan 

pada pembelajaran pertemuan selanjutnya. Adapun kendala atau permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran siklus 2 antara lain : 

1) Guru sudah mengemukakan apersepsi mengarah ke materi namun belum 

menarik motivasi siswa untuk belajar. 
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2) Pengkondisian siswa sudah lebih baik daripada pertemuan pertama, hal ini 

terlihat dari kegaduhan siswa ketika membentuk kelompok sudah 

berkurang. 

3) Siswa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap 

permasalahan. 

4) Siswa sudah memamerkan hasil karya berupa peta konsep materi banjir, 

namun dalam pelaksanaannya masih kurang kondusif. 

5) Guru belum optimal dalam melaksanakan refleksi pembelajaran 

4.1.2.6 Revisi 

Berdasarkan kendala atau permasalahan pada pelaksanaan tindakan 

siklus 2 yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang perlu diperbaiki dan 

diadakan revisi untuk pelaksanaan pertemuan selanjutnya adalah : 

1) Apersepsi yang dikemukakan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

menantang sehingga siswa lebih termotivasi. 

2) Pembentukan kelompok serta penempatan kelompok diatur oleh guru 

sehingga lebih terorganisir. 

3) Guru mendampingi serta berkeliling di tiap kelompok untuk membantu 

proses penyelidikan. 

4) Guru menentukan kelompok yang akan presentasi sehingga siswa tidak 

saling berebut. 

5) Guru memancing siswa agar dapat merefleksi pembelajaran dengan 

pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 



93 
 

 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanakan Tindakan Siklus 3 

Pelaksanaan tindakan siklus 3 pada penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan pada hari Selasa, 23 April 2013 pukul 07.00 dengan alokasi waktu 1 

pertemuan 2 x 35 menit. Materi yang diajarkan pada siklus I ini adalah tanah 

longsor. 

4.1.3.1  Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data keterampilan guru dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer 

selama pelaksanaan tindakan siklus 3 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 3 

No Indikator Skor Kategori 

1 Mengelola kegiatan awal pembelajaran 4 sangat baik 

2 Mengelola fasilitas belajar 4 sangat baik 

3 Mengajukan permasalahan 3 baik 

4 Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 3 baik 

5 
Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 
4 sangat baik 

6 
Mengarahkan siswa dalam membuat dan 

memamerkan produk 
3 baik 

7 
Memberikan penghargaan kepada siswa atau 

kelompok 
4 sangat baik 

8 Melakukan kegiatan akhir 3 baik 

Jumlah Skor 28 

Rata-rata 3,5 

Kategori sangat baik 
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Kriteria penilaian : 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indikator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

Hasil pengamatan keterampilan guru siklus 3 dengan menggunakan 

model Problem Based Instruction (PBI) dapat disajikan dengan diagram berikut : 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 3 

Diagram 4.7 tersebut, hasil observasi keterampilan guru pada pertemuan 

pada siklus 3 dapat dideskripsikan dengan perincian sebagai berikut. 

1) Mengelola kegiatan awal pembelajaran 

Guru mendapatkan skor 4 kategori sangat baik. Deskriptor yang muncul 

adalah a) mengemukakan tujuan pembelajaran, b) mengemukakan tujuan 
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pembelajaran, c) memotivasi siswa untuk belajar, dan d) menjelaskan peralatan 

yang diperlukan dalam pembelajaran. 

2) Mengelola fasilitas belajar 

Guru memperoleh skor 4 kategori sangat baik. Muncul deskriptor: a) 

sumber belajar sesuai dengan materi, b) alat peraga sesuai dengan materi, c) 

mendemonstrasikan alat peraga, dan d) alat peraga menarik minat belajar siswa. 

3) Mengajukan permasalahan 

Skor yang diperoleh guru adalah 3 kategori baik, deskriptor yang muncul 

adalah a) mengajukan permasalahan kontekstual melalui fenomena, cerita, atau 

demonstrasi, c) memberikan contoh masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari, dan d) menggunakan ilustrasi yang tepat. 

4) Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 

Skor yang diperoleh adalah 3 kategori baik a) membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok heterogen, b) mengatur tempat duduk kelompok, dan d) 

menjelaskan cara pengisian LKS secara runtut. 

5) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok  

Skor yang diperoleh adalah 4 kategori sangat baik dengan deskriptor: a) 

menyediakan sumber belajar relevan dalam penyelidikan, b) membimbing siswa 

mencari informasi dari berbagai sumber, c) menyediakan fasilitas yang diperlukan 

dalam penyelidikan, dan d) penyelidikan sesuai dengan permasalahan. 

6) Mengarahkan siswa dalam membuat dan memamerkan produk  

Skor yang diperoleh adalah 3 kategori baik. Deskriptor yang muncul 

adalah b) mengorganisir kelompok untuk menyajikan hasil karya, c) menyediakan 
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tempat untuk menyimpan hasil karya siswa, dan d) membimbing siswa dalam 

menarik simpulan presentasi kelompok. 

7) Memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok 

Indikator ini memperoleh skor 4 kategori sangat baik, deskriptor yang 

muncul adalah a) guru memberikan apresiasi terhadap hasil karya setiap 

kelompok, b) memberikan penguatan verbal terhadap kelompok yang menyajikan 

hasil diskusi dengan baik, c) menggunakan penguatan gestural (mimik, gerakan), 

dan d) penguatan dilakukan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul. 

8) Melakukan kegiatan akhir 

Guru memperoleh skor 3 kategori baik. Deskriptor yang muncul adalah a) 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya materi yang kurang jelas, b) 

mersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran, dan c) memberikan evaluasi 

sesuai dengan indikator pembelajaran. 

Data hasil observasi keterampilan guru tersebut menunjukkan bahwa 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model PBI termasuk dalam 

kategori sangat baik dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah skor keterampilan guru pada siklus 3 adalah 28. 

4.1.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil pengamatan observer 

terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 

 



97 
 

 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus 3 

No. Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 

1 
Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 
- - 5 5 35 3,5 

sangat 

baik 

2 Menyimak informasi dari guru - - 2 8 38 3,8 
sangat 

baik 

3 
Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 
- - 6 4 34 3,4 baik 

4 
Melaksanakan tugas 

kelompok 
- - 6 4 34 3,4 baik 

5 Melakukan penyelidikan - 1 6 3 32 3,2 baik 

6 
Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 
- 1 3 6 35 3,5 

sangat 

baik 

7 
Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 
- - 3 7 37 3,7 

sangat 

baik 

8 
Melakukan evaluasi terhadap 

proses pemecahan masalah 
- - 5 5 35 3,5 

sangat 

baik 

Jumlah 280 28 
sangat 

baik 

Kriteria penilaian : 

Jumlah skor semua 

indikator 

Skor tiap 

indikator 

Kualifikasi Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 
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Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 3 dengan menggunakan model 

PBI dapat disajikan dengan diagram berikut : 

 

Gambar 4.8 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 3 

Diagram 4.8 tersebut menunjukkan hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus 3 dapat dideskripsikan dengan perincian sebagai berikut. 

1) Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indikator ini aktivitas siswa termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan skor 35 rata-rata 3,5. Sebanyak 5 siswa mendapat skor 3 dan 5 siswa 

mendapat skor 4. Deskriptor yang muncul adalah a) tidak terlambat datang 

sekolah, b) sudah berada di dalam kelas, c) siswa telah menyiapkan buku dan alat 

tulis, dan d) sudah mempelajari materi pembelajaran yang akan diajarkan. 

2) Menyimak informasi dari guru 

Pada indikator ini, sebanyak 2 siswa mendapat skor 3 dan 8 siswa 

mendapat skor 4 dengan skor 38 rata-rata 3,8 kategori sangat baik. Deskriptor 

3,5

3,8

3,4 3,4
3,2

3,5
3,7

3,5

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

1. Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran

2. Menyimak informasi dari guru

3. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran

4. Melaksanakan tugas kelompok

5. Melakukan penyelidikan

6. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

7. Menyimpulkan hasil pembelajaran

8. Melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah



99 
 

 

yang muncul: a) mendengarkan informasi guru, b) tidak bercanda dengan 

temannya, c) tidak bermain sendiri, dan d) mencatat poin penting yang 

disampaikan. 

3) Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator ini, sebanyak 6 siswa mendapat skor 3 dan 4 siswa 

mendapat skor 4 dengan skor 34 rata-rata 3,4 kategori baik. Deskriptor yang 

muncul: a) bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, b) aktif dalam proses 

pembelajaran, c) tidak terlihat bosan saat pembelajaran, dan d) mengikuti instruksi 

yang disampaikan guru. 

4) Melaksanakan tugas kelompok 

Pada indikator ini, sebanyak 6 siswa mendapat skor 3 dan 4 siswa 

mendapat skor 6 dengan skor 34 rata-rata 3,4 kategori baik. Deskriptor yang 

muncul: a) belajar berkelompok untuk mengerjakan LKS, b) berdiskusi dengan 

kelompok saat memecahkan masalah, c) menyumbangkan ide atau pendapat 

terhadap jawaban kelompok, dan d) menyelesaikan LKS tepat waktu. 

5) Melakukan penyelidikan 

Pada indikator ini, sebanyak 1 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat 

skor 3, dan 3 siswa mendapat skor 4 dengan skor 32 rata-rata 3,2 kategori baik. 

Deskriptor yang muncul adalah a) mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber, b) memahami langkah-langkah melakukan penyelidikan, c) memiliki 

sikap-sikap ilmiah dalam melakukan penyelidikan, dan d) menyelidiki sesuai 

dengan permasalahan. 
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6) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Pada indikator ini, sebanyak 1 siswa mendapat skor 2, 3 siswa mendapat 

skor 3, dan 6 siswa mendapat skor 4 dengan skor 35 rata-rata 3,5 kategori sangat 

baik. Deskriptor yang muncul: a) mengembangkan hasil penyelidikan dari LKS 

menjadi produk, b) berpartisipasi dalam mempersiapkan produk, c) 

mempresentasikan produk hasil penyelidikan dan diskusi kelompok, dan d) 

mampu menyimpulkan hasil diskusi kelas. 

7) Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Pada indikator ini, sebanyak 3 siswa mendapat skor 3 dan 7 siswa 

mendapat skor 4 dengan skor 37 dan rata-rata 3,7 kategori sangat baik. Deskriptor 

yang muncul: a) menyimpulkan sesuai materi, b) menyimpulkan dengan runtut, c) 

mencatat simpulan di buku catatan, dan d) berani mengemukakan simpulan di 

depan teman sekelas. 

8) Melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah  

Pada indikator ini, sebanyak 5 siswa mendapat skor 3 dan 5 siswa 

mendapat skor 4 dengan skor 35 rata-rata 3,5 kategori sangat baik. Deskriptor 

yang muncul: a) mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, b) 

mengerjakan evaluasi secara mandiri, c) mengerjakan soal evaluasi tanpa 

membuka buku, dan d) mengerjakan soal evaluasi tepat waktu. 

Deskripsi data tersebut menjelaskan bahwa aktivitas siswa selama 

pelaksanaan siklus 3 dalam pembelajaran IPA melalui model PBI termasuk dalam 

kategori sangat baik dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah skor yang didapat adalah 280 rata-rata 28. 
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4.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi belajar siswa yang 

dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Adapun analisis data hasil belajar 

siswa pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Nilai Tes Evaluasi Siklus 3 

Interval Nilai Frekuensi Persentase Ketuntasan Kategori 

≤64 6 15% Tidak Tuntas Kurang 

65 – 76 20 50% Tuntas Cukup 

77 – 88 9 22,5% Tuntas Baik 

89 – 100 5 12,5% Tuntas Sangat Baik 

Jumlah 40    

Nilai terendah 45 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 34 

Jumlah siswa tidak tuntas 6 

Persentase ketuntasan 85% 

Persentase ketidaktuntasan 15% 

Rata-rata 73,35 

Tabel 4.7 disajikan dalam diagram presentase ketuntasan belajar klasikal 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus 3 
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Diagram 4.9 dapat diketahui dari analisis hasil evaluasi siswa pada siklus 

3 mencapai indikator keberhasilan. Hal tersebut dibuktikan dengan ketuntasan 34 

(85%) siswa kelas IVA, hanya 6 (15%) siswa belum tuntas, nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 45 dengan rata-rata klasikal 73,35. 

4.1.3.4 Rekapitulasi Data Siklus 3 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Data Siklus 3 

 

No 1 2 3 

Variabel 

Penelitian 

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Data yang 

diperoleh 

Skor: 28 

Rata-rata: 3,5 

Kategori: Sangat 

baik 

Skor: 280 

Rata-rata: 28 

Kategori: Sangat 

baik 

Rata-rata: 73,75 

Ketuntasan: 85% 

Kualifikasi: Tuntas 

 

4.1.3.5 Refleksi 

Analisis tindakan siklus diperoleh data berupa hasil observasi ketrampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). Data tersebut kemudian 

dianalisis kembali bersama kolaborator sebagai refleksi pelaksanaan tindakan 

selama siklus 3 berikut ini. 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat dibandingkan siklus 

sebelumnya, skor yang diperoleh 28  termasuk dalam kategori sangat baik. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat dibandingkan siklus 

sebelumnya, skor yang diperoleh 28 termasuk dalam kategori sangat baik. 
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3) Hasil belajar meningkat dengan persentase ketuntasan klasikal siswa pada 

siklus 3 adalah 85% dan rata-rata nilai adalah 73,35.  

4.1.4.1 Revisi 

Analisis hasil yang telah dicapai pada proses pembelajaran siklus 3 secara 

keseluruhan telah mencapai indikator keberhasilan.  

Berdasarkan refleksi pada siklus 3, dapat ditarik simpulan pembelajaran 

IPA melalui model PBI sudah baik. Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar meningkat dari tiap siklus.  Dengan melihat indikator yang telah 

ditetapkan, hasil yang didapatkan telah melampaui batas minimal indikator 

keberhasilan sehingga penelitian tidak perlu dilanjutkan untuk siklus berikutnya. 

4.1.4 Rekapitulasi Data Hasil Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan deskripsi di atas, berikut ini adalah rekapitulasi data  

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa siklus 1, siklus 2, dan 

siklus 3. 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi data hasil penelitian siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 

No. Aspek yang diteliti 

Pencapaian 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 Keterampilan guru 20 26 28 

2 Aktivitas siswa 19,9 23,6 28 

3 
Hasil belajar siswa (persentase 

ketuntasan klasikal dalam % ) 
62,5% 75% 85% 



104 
 

 

Tabel di atas menunjukkan progresivitas data berdasarkan hasil penelitian 

tindakan dalam melaksanakan pembelajaran IPA melalui model PBI. Dari tabel 

diatas dapat diketahui ada peningkatan skor keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa secara berkesinambungan mulai dari siklus 1 sampai siklus 

3.  

4.1.4.1   Perolehan Skor Keterampilan Guru 

Rekapitulasi data keterampilan guru siklus 1, 2, dan 3 dapat dilihat pada 

diagram berikut. 

 

Gambar 4.10 Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru 
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4.1.4.2  Perolehan Skor Aktivitas Siswa 

Rekapitulasi data keterampilan guru siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 dapat 

dilihat pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.11 Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa 

4.1.4.3 Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa 

Rekapitulasi persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus 1, 

siklus 2, dan siklus 3 dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.12 Diagram Ketuntasan Klasikal Siswa 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan ini difokuskan pada hasil observasi, refleksi, dan evaluasi 

kegiatan pembelajaran IPA melalui meodel pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI) pada tiap siklus. Temuan hasil penelitian menunjukkan 

terjadinya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Untuk pembahasan mengenai temuan hasil 

penelitian secara rinci adalah sebagai berikut. 

4.2.1.1 Keterampilan Guru dalam Mengelola Pembelajaran IPA melalui Model 

PBI 

Berikut ini adalah pembahasan mengenai 8 indikator yang telah diamati 

melalui lembar observasi ketrampilan guru selama proses pembelajaran siklus 1, 

siklus 2, dan siklus 3. 

1) Mengelola kegiatan awal pembelajaran 

Data hasil pengamatan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

mengelola kegiatan awal pembelajaran. Pada siklus 1 guru mendapat skor 2, 

siklus 2 mendapat skor 3, dan pada siklus 3 mendapat skor 4. 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengemukakan tujuan 

pembelajaran yang dilanjutkan dengan apersepsi untuk memotivasi siswa 

kemudian guru menjelaskan perlengkapan apa saja yang harus digunakan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan awal ini sangat penting karena pada 

indikator ini motivasi siswa harus dibangun agar siswa bersemangat dalam 

pembelajaran serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.  
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Hal tersebut sesuai pendapat Anitah (2009: 8.6), salah satu tujuan 

membuka pelajaran adalah membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari 

atau memasuki topik/kegiatan yang akan dibahas atau dikerjakan. Mc Donald 

(dalam Hamalik, 2012:106) “Motivation is an energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction”, diartikan 

motivasi suatu perubahan dalam diri seseorang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

2) Mengelola fasilitas belajar 

Hasil pengamatan terhadap keterampilan guru mulai dari siklus 1, siklus 2 

dan siklus 3, terlihat bahwa guru semakin baik dalam mengelola fasilitas belajar. 

Skor pada siklus 1 adalah 3, skor untuk siklus 2 adalah 4, dan pada siklus 3 

memperoleh skor 4.  

Perolehan skor tersebut dapat disimpulkan kemampuan mengelola fasilitas 

belajar meningkat. Hal ini disebabkan guru menyiapkan pembelajaran secara 

matang sehingga bermuara pada proses dan hasil pembelajaran yang maksimal. 

Salah satu contoh mengelola fasilitas belajar yakni penyediaan alat peraga oleh 

guru. Alat peraga merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran sebagai 

alat komunikasi yang efektif dan lebih menarik minat siswa untuk belajar.  

Hal tersebut sesuai Djamarah (2010: 121) media sebagai alat bantu apa 

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran, menghasilkan proses, dan hasil belajar lebih baik. 
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3) Mengajukan permasalahan 

Data hasil pengamatan menunjukkan keterampilan mengajukan 

permasalahan guru termasuk dalam kategori baik. Ditunjukkan dengan perolehan 

skor guru adalah 3 pada setiap siklus. Guru mengajukan permasalahan melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa. 

Guru melakukan variasi teknik bertanya dengan tepat saat mengajukan 

permasalahan. Keterampilan bertanya ini perlu dikuasai guru karena sesuai 

Usman (2011:74) bertanya merupakan proses penting dalam belajar mengajar. 

Pertanyaan yang tersusun baik dengan pengajuan tepat akan meningkatkan 

partisipasi, membangkitkan minat, mengembangkan cara belajar aktif siswa dalam 

KBM terdiri dari bertanya dasar dan lanjutan. 

4) Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 

Hasil observasi pada siklus 1, 2 dan 3 skor untuk indikator kemampuan 

guru dalam mengorganisasi siswa dalam pembelajaran memperoleh skor 2 pada 

siklus 1, 3 pada siklus 2, dan 3 pada siklus 3.  

Kegiatan mengorganisasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah 

pembentukan kelompok belajar. Guru mengelompokkan siswa secara heterogen 

dan mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok untuk saling membantu satu sama lain dalam 

mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2010: 4). 
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5) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Hasil pengamatan terhadap keterampilan guru mulai dari siklus 1 skor 3, 

siklus 2 dan siklus 3 skor 4, terlihat bahwa guru semakin baik dalam membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok.  

Hal tersebut sesuai pendapat Rusman (2012: 75) menyatakan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara untuk memfasilitasi 

sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Siswa 

berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau 

temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah atau pengambilan 

keputusan. 

6) Mengarahkan siswa membuat dan memamerkan hasil karya 

Hasil observasi pada siklus 1, 2 dan 3 skor untuk indikator kemampuan 

guru dalam mengorganisasi siswa dalam pembelajaran memperoleh skor 2 pada 

siklus 1, 2 pada siklus 2, dan 3 pada siklus 3.  

Hal tersebut sesuai pendapat Rusman (2012: 75) yang menyatakan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara untuk 

memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. 

Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau 

temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah atau pengambilan 

keputusan. Didukung pula dengan pendapat Anitah (2009:5.21) yakni tugas utama 

guru dalam diskusi adalah sebagai pembimbing, fasilitator, atau motivator agar 

interaksi dan aktivitas siswa dalam diskusi menjadi efektif. 
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7) Memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok 

Hasil pengamatan terhadap keterampilan guru mulai dari siklus 1 skor 3, 

siklus 2 skor 3 dan siklus 3 skor 4, terlihat bahwa guru semakin baik dalam 

memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok. 

Rusman (2012: 84) guru yang baik harus memberikan penguatan baik 

dalam bentuk penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti 

seratus, bagus, pintar) maupun nonverbal (biasanya dilakukan dengan gerak dan 

sebagainya) yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap 

tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik 

bagi siswa atas perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan dorongan sehingga 

perbuatan tersebut diulang terus. Didukung pula oleh Muijs dan Reynolds 

(2008:140) penggunaan hadiah dapat membantu menguatkan perilaku tertentu 

(yang diinginkan) dengan cara efektif. 

8) Melakukan kegiatan akhir 

Data hasil pengamatan menunjukkan keterampilan melakukan kegiatan 

akhir guru termasuk dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan 

skor siklus 1 adalah 2, siklus 2 adalah 4, dan siklus 3 adalah 3. 

Melakukan kegiatan akhir sudah sesuai dengan keterampilan guru 

menutup pembelajaran menurut Rusman (2012: 92) menutup pembelajaran 

merupakan kegiatan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran. 
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Simpulan dari pembahasan tersebut terjadi peningkatan ketrampilan 

guru secara keseluruhan dalam pembelajaran diketahui dari perolehan skor 

ketrampilan guru pada siklus 3 sebesar 28 termasuk kategori sangat baik dan 

termasuk pada kriteria guru efektif. Guru efektif merupakan guru yang memiliki 

kompetensi profesional tinggi serta pengalaman dan pengetahuan yang luas. 

Keefektifan ini dapat dilihat melalui persiapan serta pemilihan strategi yang tepat 

untuk melaksanakan pembelajaran. Guru mampu menjadi fasilitator, motivator, 

dan evaluator untuk memudahkan belajar peserta didik.  

Hal ini sesuai pendapat Wragg (Muslikah, 2010:12) guru efektif adalah 

guru yang tekun, bergairah, tertib, tegas tetapi adil, menguasai materi dan peduli 

akan kesejahteraan peserta didiknya. Wragg juga mengemukakan ciri-ciri guru 

yang efektif, yaitu : (1) mampu menentukan strategi yang dipakai sehingga 

memungkinkan peserta didik belajar. (2) memudahkan peserta didik mempelajari 

sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, ketrampilan, nilai, konsep, dan bagaiman 

hidup serasi dengan sesama. (3) guru memiliki ketrampilan profesional. (4) 

keterampilan yang dimiliki oleh guru diakui oleh kalangan yang berkompeten, 

seperti guru, pelatih guru, pengawas atau penilik sekolah, tutor dan guru pemandu 

bahkan oleh peserta didik sendiri. 

Pemaparan diatas dapat disimpulkan guru itu tidak hanya pintar dalam 

penyampaian materi tetapi juga dapat memecahkan masalah-masalah lain yang 

berkaitan dengan pembelajaran. 
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4.2.1.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPA melalui Model PBI 

Dalam aspek aktivitas siswa terdapat 8 indikator yang diamati selama 

siklus 1,siklus 2, dan siklus 3 yang akan dibahas berikut ini.  

1) Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor yang diperoleh pada siklus 1 

adalah 2, siklus 2 yaitu 3,1 dan siklus 3 adalah 3,5. Adanya peningkatan aktivitas 

siswa pada indikator ini dikarenakan siswa mulai disiplin dalam menaati perintah 

guru. Misalnya, tidak terlambat datang sekolah; sudah berada di dalam kelas; 

siswa telah menyiapkan buku dan alat tulis; dan sudah mempelajari materi 

pembelajaran yang akan diajarkan.  

Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran merupakan modal awal menuju 

pembelajaran yang efektif dengan hasil yang memuaskan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Anitah (2009: 4.4) kegiatan pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan 

dan semangat belajar siswa. Kesiapan (readiness) belajar siswa merupakan salah 

satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. 

Sesuai juga dengan kegiatan emosional dikemukakan Paul D. Diedrich (dalam 

Hamalik, 2012:90) aktivitas mental siswa meliputi merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menanggapi, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

2) Menyimak informasi dari guru 

Indikator menyimak informasi dari guru mengalami peningkatan untuk 

setiap siklusnya. Siklus 1 mendapatkan skor 2,4 meningkat pada siklus 2 dengan 

skor 2,9 dan siklus 3 dengan skor 3,8. Peningkatan pada setiap siklus 
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dikarenankan siswa mendengarkan informasi guru, tidak bercanda dengan 

temannya, tidak bermain sendiri, dan mencatat poin penting yang disampaikan.  

Indikator menyimak informasi dari guru sesuai dengan aktivitas siswa 

mendengarkan menurut Diedrich dalam Sardiman (2012:100-101) aktivitas 

mendengarkan yaitu siswa mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan permainan, mendengarkan 

radio. Dan Aktivitas menulis diantaranya adalah menulis laporan hasil 

penyelidikan, memeriksa ulang laporan yang ditulis, membuat rangkuman. 

3) Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

Indikator keantusiasan siswa dalam pembelajaran pada siklus 1 

memperoleh skor 2,4; siklus 2 mendapat 3,1; dan siklus 3 mendapat 3,4. Siswa 

semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari siswa 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam proses pembelajaran, 

tidak terlihat bosan saat pembelajaran, dan mengikuti instruksi yang disampaikan 

guru. 

Indikator ini termasuk kegiatan emosional siswa seperti yang dipaparkan 

Paul B. Diedirch (Hamalik, 2012:91) yaitu kegiatan emosional meliputi minat, 

membedakan, berani, tenang, dan lain-lain.  

4) Melaksanakan tugas kelompok 

Indikator keantusiasan siswa dalam pembelajaran pada siklus 1 

memperoleh skor 3,1; siklus 2 mendapat 3,2; dan siklus 3 mendapat 3,4. Aktivitas 

yang terlihat adalah siswa belajar berkelompok untuk mengerjakan LKS, 
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berdiskusi dengan kelompok saat memecahkan masalah, menyumbangkan ide 

atau pendapat terhadap jawaban kelompok, dan menyelesaikan LKS tepat waktu. 

Pelaksanaan diskusi kelas akan melibatkan beberapa macam aktivitas 

belajar siswa (Diedirch dalam Hamalik, 2009:21), antara lain kegiatan 

mendengarkan yaitu mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok, mendengarkan permainan, mendengarkan musik, pidato 

dan sebagainya; kegiatan berbicara terdiri dari mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi;  kegiatan mental 

yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan, membuat keputusan; dan kegiatan emosional  antara lain 

minat, membedakan, berani, tenang. 

5) Melakukan penyelidikan 

Indikator keantusiasan siswa dalam pembelajaran pada siklus 1 

memperoleh skor 2,5; siklus 2 mendapat 2,2; dan siklus 3 mendapat 3,2. 

Peningkatan skor dari tiap siklus tersebut dikarenakan siswa telah mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber, memahami langkah-langkah melakukan 

penyelidikan, memiliki sikap-sikap ilmiah dalam melakukan penyelidikan, dan 

menyelidiki sesuai dengan permasalahan. 

Indikator ini sesuai dengan paparan Diedrich dalam Hamalik (2008: 173) 

yaitu aktivitas motorik siswa melakukan percobaan, memilih alat-alat, melakukan 

pameran hasil karya. 
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6) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Indikator keantusiasan siswa dalam pembelajaran pada siklus 1 

memperoleh skor 2,1; siklus 2 mendapat 3,1; dan siklus 3 mendapat 3,5. Aktivitas 

yang terlihat dari mengembangkan hasil penyelidikan dari LKS menjadi produk, 

berpartisipasi dalam mempersiapkan produk, mempresentasikan produk hasil 

penyelidikan dan diskusi kelompok, dan mampu menyimpulkan hasil diskusi 

kelas senada dengan paparan Paul B. Dierich (Hamalik, 2012: 90) kegiatan 

berbicara terdiri dari mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi;  dan Diedrich dalam Hamalik 

(2008: 173) yaitu aktivitas motorik siswa melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melakukan pameran hasil karya. 

7) Menyimpulkan hasil pembelajaran  

Indikator keantusiasan siswa dalam pembelajaran pada siklus 1 

memperoleh skor 2,8; siklus 2 mendapat 3; dan siklus 3 mendapat 3,7. Aktivitas 

siswa pada indicator ini meningkat karena siswa mampu menyimpulkan sesuai 

materi, menyimpulkan dengan runtut, mencatat simpulan di buku catatan, dan 

berani mengemukakan simpulan di depan teman sekelas. 

Indicator ini sesuai pendapat Paul B. Dierich (Hamalik, 2012: 90) kegiatan 

berbicara terdiri dari mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi;  dan aktivitas menulis 



116 
 

 

diantaranya adalah menulis laporan hasil penyelidikan, memeriksa ulang laporan 

yang ditulis, membuat rangkuman. 

8) Melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah 

Indikator keantusiasan siswa dalam pembelajaran pada siklus 1 

memperoleh skor 2,6; siklus 2 mendapat 3; dan siklus 3 mendapat 3,5. 

Peningkatan aktivitas siswa dapat dilihat dari siswa mampu menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru, mengerjakan evaluasi secara mandiri, mengerjakan soal 

evaluasi tanpa membuka buku, dan mengerjakan soal evaluasi tepat waktu. 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Diedirch yang menyatakan kegiatan 

mental meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, melihat hubungan, membuat keputusan. 

Pembahasan diatas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa 

secara keseluruhan dari perolehan skor aktivitas siswa pada siklus 3 sebesar 28 

kategori sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran dengan model 

PBI dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA. 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA melalui Model PBI 

Menurut Widoyoko (2012: 25) hasil belajar adalah perubahan yang terjadi 

pada diri siswa sebagai akibat kegiatan pembelajaran nonfisik seperti perubahan 

sikap, pengetahuan maupun kecakapan. Output merupakan kecakapan yang 

dikuasai siswa setelah mengikuti rangkaian proses pembelajaran. 

Hasil belajar ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh siswa setelah 

mengerjakan soal evaluasi yang dilaksanakan tiap pertemuan. SDN Karanganyar 
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01 menetapkan ketuntasan minimal untuk mata pelajaran IPA adalah 65, dan 

ketuntasan klasikal sebesar 80%. 

Data hasil belajar siswa siklus 1, nilai terendah yang diperoleh siswa 

adalah 30, nilai tertinggi 100, ketuntasan klasikal 62,5% dengan rata-rata nilai 

60,25. Berdasarkan hasil ini, maka pembelajaran pada siklus 1 belum mencapai 

indikator keberhasilan sehingga harus dilanjutkan pada siklus 2.  

Hasil belajar pada siklus 2, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 40, 

nilai tertinggi 100, ketuntasan klasikal sebesar 75% dengan rata-rata nilai 69. 

Berdasarkan hasil tersebut, pembelajaran pada siklus 2 belum mencapai indikator 

keberhasilan karena ketuntasan klasikal masih belum mencapai 80% sehingga 

harus dilanjutkan pada siklus 3. 

Sedangkan hasil belajar pada siklus 3, nilai terendah yang diperoleh siswa 

adalah 45, nilai tertinggi 100, ketuntasan klasikal sebesar 85% dengan rata-rata 

nilai 73,35. Berdasarkan hasil tersebut, perolehan hasil belajar telah memenuhi 

indikator keberhasilan. 

Peningkatan hasil belajar pada tiap siklus dikarenakan guru terampil dalam 

mengelola pembelajaran menggunakan PBI dengan mengimplementasikan 

kerucut pengalaman Edgar Dale. Berbekal pengetahuan awal siswa, guru 

memberikan permasalahan kontekstual yang sering dijumpai siswa. Semakin 

konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman 

langsung, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Sebaliknya, semakin 

abstrak siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa 
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verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa (Sanjaya, 

2012: 64).  

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan model PBI dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Pembelajaran IPA melalui model PBI mendorong siswa agar lebih aktif 

dan kreatif dalam pembelajaran. Trianto (2007: 92) PBI adalah model 

pembelajaran berlandaskan paham konstruktivistik mengakomodasi keterlibatan 

siswa dalam belajar memecahkan masalah secara otentik. Untuk memperoleh 

informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar 

bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan, 

menginvestigasi masalah, mengumpulkan serta menganalisis data, menyusun 

fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara 

individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. 

Menurut Arends (2008:57) sintaks atau tahapan dalam model Problem 

Based Instruction ada 5, antara lain adalah : (a) Orientasi siswa pada masalah , (b) 

Mengorganisir siswa untuk belajar, (c) Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, (d) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (a) 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berdasarkan sintaks 

tersebut, pembelajaran dengan model PBI dilakukan dengan memberikan 

permasalahan kontekstual untuk dicari penyelesaian masalahnya melalui 

kolaborasi antarsiswa dalam kelompok hingga menyajikan hasil karya kelompok. 

Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu menyusun pengetahuan mereka sendiri, 
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mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi, serta membentuk sikap 

kreatif, kritis, dan percaya diri. Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) kelas IVA 

SDN Karanganyar 01. 

Hasil observasi yang dilakukan terdapat peningkatan keterampilan guru. 

Pada siklus 1 skor yang diperoleh guru adalah 20 dengan kriteria baik, pada siklus 

2 mendapat skor 26 dengan kriteria baik, dan pada siklus 3 skor meningkat 

menjadi 28 dengan kriteria sangat baik. 

Hasil observasi yang dilakukan terdapat peningkatan aktivitas siswa. Pada 

siklus 1 jumlah skor yang didapatkan siswa sebesar 19,9 dengan kriteria cukup, 

siklus 2 skor 23,6 dengan kategori baik, dan pada siklus 3 skor meningkat menjadi 

28 kriteria sangat baik. 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui model PBI mengalami 

peningkatan. Pada siklus 1, ketuntasan klasikal yang didapat siswa adalah  62,5% 

dengan nilai rata-rata 60,25. Pada siklus 2, ketuntasan klasikal siswa menjadi 75% 

dengan nilai rata-rata 65, dan pada siklus 3 persentase ketuntasan klasikal siswa 

meningkat menjadi 85% dengan nilai rata-rata 73,35. 

Pembelajaran IPA melalui model PBI dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar 

siswa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis terbukti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA melalui penerapan model PBI pada kelas IVA SDN 

Karanganyar 01, dapat disimpulkan :  

5.1.1 Model PBI dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran 

IPA kelas IVA SDN Karanganyar 01. Hal itu terlihat dari peningkatan skor 

yang diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru. Skor pada siklus 1 

adalah 20 dengan kriteria baik, meningkat pada siklus 2 dengan skor 26 

kriteria baik, dan pada siklus 3 skor semakin meningkat yaitu 38 kategori 

sangat baik. 

5.1.2 Model PBI dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

kelas IVA SDN Karanganyar 01. Hal itu terlihat dari peningkatan skor yang 

diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa. Skor pada siklus 1 adalah 

19,9 dengan kriteria cukup, pada siklus 2 skor 23,6 termasuk kriteria baik, 

dan pada siklus 3 skor yang diperoleh semakin meningkat yaitu 28 

termasuk kategori sangat baik. 

5.1.3 Model PBI dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA kelas IVA SDN Karanganyar 01. Hal itu terlihat dari peningkatan 

persentase ketuntasan klasikal serta nilai rata-rata yang diperoleh siswa. 
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Persentase ketuntasan klasikal pada siklus 1 adalah 62,5% dengan nilai 

rata-rata adalah 60,25. Kemudian meningkat pada siklus 2 dengan rata-rata 

persentase ketuntasan klasikal adalah 75% dengan rata-rata nilai yaitu 69. 

Sedangkan pada siklus 3, rata-rata persentase ketuntasan klasikal semakin 

meningkat yaitu 85% dengan rata-rata nilai 73,35. 

Dari simpulan di atas, dapat diketahui hipotesis tindakan penelitian ini 

terjawab, yaitu melalui model PBI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

kelas IVA SDN Karanganyar 01. 

 

5.2 SARAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA namun 

juga dapat diimplementasikan pada mata pelajaran lainnya. Berdasarkan 

pengalaman selama melaksanakan penelitian, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut. 

5.2.1 Keterampilan Guru 

a. Hendaknya guru melakukan perencanaan serta persiapan yang matang 

disesuaikan dengan kondisi kelas/sekolah agar pelaksanaan 

pembelajaran IPA melalui model PBI dapat berjalan dengan optimal. 

Perencanaan tersebut antara lain adalah : pemilihan materi, LKS, media  

atau alat peraga yang sesuai dan menarik, kegiatan penyelidikan yang 

akan dilaksanakan, strategi atau metode yang akan digunakan, 
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instrumen evaluasi yang tepat untuk mengukur tingkat keberhasilan 

siswa.  

b. Guru harus mampu mengkondisikan kelas dengan baik Khususnya pada 

saat pembentukan kelompok belajar. Alangkah baiknya jika guru telah 

mempersiapkan kelompok belajar serta memploting kelompok sehingga 

pengondisian kelas menjadi lebih mudah. 

c. Sebaiknya guru melaksanakan refleksi melalui  kerjasama dengan 

sesama guru maupun observer untuk dianalisis lagi kelemahan-

kelemahan yang muncul saat pembelajaran agar pada pertemuan 

selanjutnya dapat diperbaiki sehingga tujuan pembelajaran tercapai 

secara optimal. 

5.2.2 Aktivitas Siswa 

Siswa hendaknya mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, 

menyiapkan alat tulis, memperhatikan penjelasan informasi/materi yang 

disampaikan guru, melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat. 

5.2.3 Hasil Belajar 

Sebaiknya pembelajaran IPA bukan hanya difokuskan pada hasil, namun 

juga diseimbangkan dengan proses pembelajaran yang dapat di nilai 

melalui lembar pengamatan aktivitas siswa. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR 

 

Keterampilan Guru 
Langkah Pembelajaran 

PBI 

Indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA 

dengan model PBI 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

2.  Keterampilan 

menjelaskan 

3. Keterampilan bertanya 

4. Keterampilan 

memberi penguatan 

5. Keterampilan 

menggunakan variasi 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

7. Keterampilan 

mengelola kelas 

8. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

 

1. Mengorientasikan 

siswa pada masalah 

2. Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

3. Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

1. Mengelola kegiatan awal 

pembelajaran (keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

2. Mengelola fasilitas belajar 

(keterampilan mengadakan 

variasi) 

3. Mengajukan permasalahan 

(keterampilan menjelaskan, 

keterampilan bertanya, 

mengorientasikan siswa 

pada masalah)  

4. Mengorganisasi siswa 

dalam pembelajaran 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola 

kelas) 

5. Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok (keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, 

keterampilan menjelaskan, 

membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok) 
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6. Mengarahkan siswa 

membuat dan memamerkan 

produk (keterampilan 

mengelola kelas, 

mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya) 

7. Memberikan penghargaan 

kepada siswa atau 

kelompok (keterampilan 

memberi penguatan, 

keterampilan mengadakan 

variasi) 

8. Melakukan kegiatan akhir 

(keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran, 

menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

 

 

Aktivitas Siswa 
Langkah Pembelajaran 

PBI 

Indikator aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA 

dengan model PBI 

1.Visual activities, seperti: 

membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, 

percobaan. 

2.Oral activities, seperti: 

menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, 

wawancara. 

3.Listening activities, 

1. Mengorientasikan 

siswa pada masalah 

2. Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

3. Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

1. Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran (emotional 

activities) 

2. Menyimak informasi dari 

guru (visual activities, 

learning activities, writing 

activities) 

3. Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran (emotional 
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contoh:  mendengarkan 

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4.Writing activities, seperti: 

menulis cerita, karangan, 

laporan, menyalin. 

5.Drawing activities, seperti: 

menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram. 

6.Motor  activities, seperti: 

melakukan percobaan, 

membuat konstruks, 

mereparasi, berkebun, 

beternak. 

7.Mental activities, contoh: 

mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, 

mengambil keputusan. 

8.Emotional activities, 

contoh: menaruh minat, 

gembira, merasa bosan, 

berani, tenang, gugup. 

 

 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

activities) 

4. Melaksanakan tugas 

kelompok (writing 

activities, oral activities) 

5. Melakukan penyelidikan 

(motor activities) 

6. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

(drawing activities, oral 

activities) 

7. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran (oral 

activities, writing activities) 

8. Melakukan evaluasi 

terhadap proses pemecahan 

masalah (writing activities, 

mental activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Penerapan Model PBI pada 

Kelas IVA SD Negeri Karanganyar 01 Semarang 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

1 Ketrampilan guru 

dalam mengelola 

Pembelajaran IPA 

melalui model 

pembelajaran 

Problem Based 

Instruction (PBI) 

a. Mengelola kegiatan awal 

pembelajaran 

b. Mengelola fasilitas belajar  

c. Mengajukan permasalahan  

d. Mengorganisasi siswa dalam 

pembelajaran 

e. Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok  

f. Mengarahkan siswa 

membuat dan memamerkan 

produk 

g. Memberikan penghargaan 

kepada siswa atau kelompok 

h. Melakukan kegiatan akhir 

Guru 

.  

 

a) Lembar 

observasi

. 

b) Catatan 

lapangan. 

  

2. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

IPA melalui Problem 

Based Instruction 

(PBI) pada Kelas 

IVA SDN 

Karanganyar  01 

Kota Semarang 

 

a. Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 

b. Menyimak informasi dari 

guru 

c. Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 

d. Melaksanakan tugas 

kelompok 

e. Melakukan penyelidikan 

Siswa a) Lembar 

observasi 

b) Catatan 

lapangan 
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f. Mengembangkan dan 

menyajikan produk  

g. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

h. Melakukan evaluasi 

terhadap proses pemecahan 

masalah 

3 Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPA melalui Problem 

Based Instruction 

(PBI) pada Kelas 

IVB SD Negeri 

Tambakaji 01 

Semarang 

Nilai yang dicapai oleh siswa 

pada ranah kognitif 

Siswa 

 

a)  Tes 

evaluasi 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus ........... 

 

Nama Guru  : Putri Hirwandini  

Nama SD  : SDN Karanganyar 01 

Kelas  : IVA 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan 

ini! 

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak jika deskriptor a, b, c atau d yang 

tertulis tampak. 

4. Skala penilaian yang digunakan yaitu: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Jumlah 

Skor 

1. Mengelola 

kegiatan awal 

pembelajaran  

a. Mengemukakan tujuan 

pembelajaran  
 

 

b. Mengemukakan apersepsi   

c. Memotivasi siswa untuk belajar  

d. Menjelaskan peralatan yang 

diperlukan dalam pembelajaran 
 

2. Mengelola 

fasilitas belajar 

a. Sumber belajar sesuai dengan 

materi 
 

 

b. Alat peraga sesuai dengan materi  

c. Mendemonstrasikan alat peraga   

d. Alat peraga menarik minat belajar 

siswa  
 

3. Mengajukan 

permasalahan  

a. Mengajukan permasalahan 

kontekstual melalui fenomena, 

cerita, atau demonstrasi 

 

 

b. Mengajukan pertanyaan 

berdasarkan permasalahan yang 

dimunculkan 
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c. Memberikan contoh masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari 

 

d. Menggunakan ilustrasi yang tepat  

4. Mengorganisasi 

siswa dalam 

pembelajaran 

a. Membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok heterogen 
 

 

b. Mengatur tempat duduk kelompok  

c. Dapat mengatasi hal-hal yang 

mengganggu proses berkelompok 
 

d. Menjelaskan cara pengisian LKS 

secara runtut 
 

5. Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok  

a. Menyediakan sumber belajar 

relevan dalam penyelidikan 
 

 

b. Membimbing siswa mencari 

informasi dari berbagai sumber 
 

c. Menyediakan fasilitas yang 

diperlukan dalam penyelidikan 
 

d. Penyelidikan sesuai dengan 

permasalahan 
 

6. Mengarahkan 

siswa membuat 

dan 

memamerkan 

hasil karya  

a. Membimbing siswa dalam 

membuat hasil karya 
 

 

b. Mengorganisir kelompok untuk 

menyajikan hasil karya 
 

c. Menyediakan tempat untuk 

menyimpan hasil karya siswa 
 

d. Membimbing siswa dalam menarik 

simpulan presentasi kelompok 
 

7. Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

atau kelompok 

a. Guru memberikan apresiasi 

terhadap hasil karya setiap 

kelompok 

 

 

b. Memberikan penguatan verbal 

terhadap kelompok yang 

menyajikan hasil diskusi dengan 

baik 

 

c. Menggunakan penguatan gestural 

(mimik, gerakan) 
 

d. Penguatan dilakukan segera setelah 

perilaku yang diharapkan muncul 
 

8 Melakukan 

kegiatan akhir 

a. Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang kurang 

jelas 
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b. Bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 
 

c. Memberikan evaluasi sesuai 

dengan indikator pembelajaran 
 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

 

Jumlah Skor 
 

 

T= skor tertinggi= 32 

R= skor terendah= 8 

n= (T – R) + 1 

  = (32 – 8) +1 

  = (24) +1= 25 

 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

 = 
1

4
 (25 + 1) 

 = 
1

4
(26) = 6,5 

Jadi Q1= 13,5 

 

Letak Q2 = 
2

4
 (n+1) 

 = 
2

4
 (25 + 1) 

 = 
2

4
 (26) =13 

Jadi Q2= 20 

 

Letak Q3 = 
3

4
 (n+ 1 ) 

= 
3

4
 (25+ 1 )  

= 
3

4 
 x 26 = 19,5 

Jadi Q3= 26 

Q4= T= 32 

  Tabel Kriteria Penilaian Ketrampilan Guru 

Jumlah skor semua 

indicator 

Skor tiap 

indikator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

  Semarang, April 2013 

            Observer, 

 

 

 

 

      Sri Wahyuni, S.Pd. 

      NIP. 19751104007012012 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus ........... 

 

Nama Guru  : Putri Hirwandini 

Nama SD  : SDN Karanganyar 01 

Kelas  : IVA 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar 

pengamatan ini! 

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada 

deskriptor. 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak jika deskriptor a, b, c atau 

d yang tertulis tampak. 

4. Skala penilaian yang digunakan yaitu: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Jumlah 

Skor 

1. Kesiapan dalam 

mengikuti 

pembelajaran. 

 

a. Tidak terlambat datang sekolah   

b. Sudah berada di dalam kelas  

c. Siswa telah menyiapkan buku 

dan alat tulis 

 

d. Sudah mempelajari materi 

pembelajaran yang akan 

diajarkan 

 

2. Menyimak informasi 

dari guru 

a. Mendengarkan informasi guru   

b. Tidak bercanda dengan 

temannya 

 

c. Tidak bermain sendiri  

d. Mencatat poin penting yang 

disampaikan 

 

3. Keantusiasan siswa 

dalam pembelajaran 

a. Bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

  

b. Aktif dalam proses 

pembelajaran 
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c. Tidak terlihat bosan saat 

pembelajaran 

 

d. Mengikuti instruksi yang 

disampaikan guru 

 

4. Melaksanakan tugas 

kelompok 

a. Belajar berkelompok untuk 

mengerjakan LKS 

  

b. Berdiskusi dengan kelompok 

saat memecahkan masalah 

 

c. Menyumbangkan ide atau 

pendapat terhadap jawaban 

kelompok 

 

d. Menyelesaikan LKS tepat 

waktu 

 

5. Melakukan 

penyelidikan 

a. Mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber  

  

b. Memahami langkah-langkah 

melakukan penyelidikan 

 

c. Memiliki sikap-sikap ilmiah 

dalam melakukan penyelidikan 

 

d. Menyelidiki sesuai dengan 

permasalahan 

 

6. Mengembangkan dan 

menyajikan produk  

a. Mengembangkan hasil 

penyelidikan dari LKS 

menjadi produk  

  

b. Berpartisipasi dalam 

mempersiapkan produk  

 

c. Mempresentasikan produk 

hasil penyelidikan dan diskusi 

kelompok  

 

d. Mampu menyimpulkan hasil 

diskusi kelas  

 

7. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

 

a. Menyimpulkan sesuai materi   

b. Menyimpulkan dengan runtut  

c. Mencatat simpulan di buku 

catatan 
 

d. Berani mengemukakan 

simpulan di depan teman 

sekelas 

 

8 Melakukan evaluasi 

terhadap proses 

pemecahan masalah 

a. Mampu menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

  

b. Mengerjakan evaluasi secara 

mandiri 
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c. Mengerjakan soal evaluasi 

tanpa membuka buku 

 

d. Mengerjakan soal evaluasi 

tepat waktu 

 

Jumlah Skor  

 

T= skor tertinggi= 32 

R= skor terendah= 8 

n= (T – R) + 1 

  = (32 – 8) +1 

  = (24) +1= 25 

 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

 = 
1

4
 (25 + 1) 

 = 
1

4
(26) = 6,5 

Jadi Q1= 13,5 

 

Letak Q2 = 
2

4
 (n+1) 

 = 
2

4
 (25 + 1) 

 = 
2

4
 (26) =13 

Jadi Q2= 20 

 

Letak Q3 = 
3

4
 (n+ 1 ) 

= 
3

4
 (25+ 1 )  

= 
3

4 
 x 26 = 19,5 

Jadi Q3= 26 

Q4= T= 32 

 

  Tabel Kriteria Penilaian Ketrampilan Guru 

Jumlah skor semua 

indicator 

Skor tiap 

indikator 

Kriteria 

Ketuntasan 

Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 3,5 ≤ skor ≤ 4 Tuntas Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 2,5 ≤ skor < 3,5 Tuntas Baik 

13,5 ≤ skor < 20 1,6 ≤ skor < 2,5 Tidak tuntas Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 1 ≤ skor < 1,6 Tidak tuntas Kurang 

 Semarang,  2013 

   Observer 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

    Mata pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

    Kelas/Semester  :  IV/II 

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

Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Materi 

pokok 
Kegiatan pembelajaran Indikator 

Penilaian Sumber 

belajar Teknik Bentuk instrumen 

Erosi 1. Mengamati tayangan slide 

powerpoint erosi 

2. Tanya jawab tentang faktor 

penyebab erosi 

3. Melakukan percobaan proses 

terjadinya erosi 

 

4. Membuat laporan percobaan 

proses terjadinya erosi 

1) Siswa dapat mendeskripsikan tentang erosi. (C2)  

 

2) Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab 

terjadinya erosi. (C2) 

3) Siswa dapat membuktikan pengaruh erosi 

terhadap perubahan lingkungan fisik daratan. 

(C5) 

4) Siswa dapat membuat laporan percobaan proses 

terjadinya erosi. (C6) 

Tes 

 

Tes  

 

Tes 

 

 

Tes  

 

Pilihan ganda,uraian 

 

Pilihan ganda, uraian 

 

Pilihan ganda, uraian 

 

 

Uraian 

Devi, Poppy 

K. & Sri 

Anggraeni. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam: untuk 

SD/MI Kelas 

IV [BSE]. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Depdiknas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 

 

Mata pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  :  IV/II 

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

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

C. Indikator 

1. Siswa dapat mendeskripsikan tentang erosi. (C2) 

2. Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya erosi. (C2) 

3. Siswa dapat membuktikan pengaruh erosi terhadap perubahan lingkungan 

fisik daratan. (C5) 

4. Siswa dapat membuat laporan percobaan proses terjadinya erosi. (C6) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui tayangan slide powerpoint, siswa dapat mendeskripsikan tentang 

erosi dengan benar. 

2) Dengan bimbingan guru, siswa dapat menjelaskan faktor terjadinya erosi 

dengan baik. 

3) Melalui percobaan,  siswa dapat membuktikan pengaruh erosi terhadap 

perubahan lingkungan fisik daratan dengan benar. 

4) Dengan percobaan, siswa dapat membuat laporan tentang proses 

terjadinya erosi dengan benar. 

*karakter yang diharapkan : disiplin, kerja sama, bertanggung jawab, 

penuh perhatian, rasa ingin tahu, kreatif, rasa hormat, patuh, dan taat. 
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E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran :  Pembelajaran Berdasarkan  Masalah (Problem Based 

Instruction) 

Metode      : diskusi, tanya jawab, pengamatan, penugasan. 

F. Sumber Pembelajaran 

Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progesif Konsep, 

Landasan dan Implementasi pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Jakarta:Kencana Prenada Media Grup. 

Arends, Richard I. (2007). Learning To Teach. diterjemahkan oleh Prajitno 

Soetjipto & Sri Mulyantini Sutjipto. (2008). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Devi, Poppy K. & Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam: untuk SD/MI 

Kelas IV [BSE]. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 

G. Materi dan Media Pembelajaran 

1. Materi 

a. Pengertian erosi (terlampir) 

b. Proses terjadinya erosi (terlampir) 

c. Faktor penyebab terjadinya erosi (terlampir) 

d. Dampak erosi terhadap perubahan kenampakan daratan (terlampir) 

2. Media Pembelajaran 

a. LKS 

b. Slide powerpoint erosi 

c. 2 botol plastik, 2 gelas air mineral, air, tanah, dan tanah berumput. 

H. Langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Karakte

r Bangsa 

Waktu 

(Menit

) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Awal 

1) Salam, berdoa, presensi 

2) Apersepsi dan motivasi: 

siapa yang pernah melihat 

 

1) Salam, berdoa, presensi 

2) Apersepsi dan motivasi: 

- Siswa secara klasikal 

 

Disiplin 

 

 

5 
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bencana alam? 

Bencana alam apa saja 

yang sering terjadi di 

Semarang? 

3) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

menjawab pertanyaan 

dari guru 

 

 

3) Siswa memperhatikan 

informasi guru 

 

 

 

 

perhatian 

2.  Kegiatan Inti 

Tahap 1 : Orientasi siswa 

pada masalah 

4) Guru menayangkan slide 

powerpoint erosi untuk 

mengajukan permasalahan. 

(eksplorasi) 

5) Guru mengajukan 

permasalahan melalui 

pertanyaan-pertanyaan  . 

(eksplorasi) 

Tahap 2 : Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

6) Guru membagi kelas ke 

dalam 6 kelompok 

heterogen. (elaborasi) 

7) Guru membagikan                                                                                                  

LKS kepada masing-

masing kelompok. 

(elaborasi) 

8) Guru menjelaskan tugas-

tugas pemecahan masalah. 

(elaborasi) 

 

 

 

 

 

4) Siswa mengamati slide 

powerpoint dari guru. 

 

 

5) Siswa memperhatikan 

pertanyaan yang diberikan 

guru untuk dianalisis. 

 

 

 

6) Siswa berkelompok sesuai 

dengan instruksi guru 

 

7) Tiap kelompok siswa 

menerima LKS. 

 

 

8) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru  

 

 

 

 

 

 

Rasa 

hormat, 

perhatian 

 

Rasa 

ingin 

tahu 

 

 

 

Patuh, 

taat 

 

Disiplin 

 

 

 

Tanggun

g jawab 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Tahap 3 : Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

9) Guru membimbing siswa 

untuk mengaitkan masalah 

yang ada di LKS. 

(elaborasi) 

10) Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

memecahkan masalah  

yang ada dalam LKS. 

(elaborasi) 

11) Guru memfasilitasi 

percobaan. (elaborasi) 

12) Guru membimbing siswa 

membuat laporan sesuai 

dengan hasil pengamatan. 

(elaborasi) 

Tahap 4 : Mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya 

13) Guru menginstruksikan 

kepada siswa untuk 

mempresentasikan laporan 

kelompok. (elaborasi) 

14) Guru membimbing siswa 

melaksanakan diskusi 

kelas. (elaborasi) 

 

 

 

 

 

 

 

9) Siswa mengaitkan 

masalah yang ada di LKS 

dengan yang ada pada 

gambar. 

10)  Siswa mempelajari materi 

dari berbagai sumber 

belajar 

 

 

11) Siswa mengamati 

percobaan. 

12) Siswa membuat laporan 

sesuai dengan hasil 

pengamatan. 

 

 

 

13) Siswa mempresentasikan 

laporan  kelompok 

 

 

14) Siswa melaksanakan 

diskusi kelas dengan 

bimbingan guru  

 

 

 

 

 

 

 

teliti 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

Tekun 

 

Kerja 

sama 

 

 

 

 

Tanggun

g jawab, 

patuh 

 

Kerja 

sama 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Tahap 5 : Analisis dan 

evaluasi proses pemecahan 

masalah 

15) Guru mengkonfirmasi 

pertanyaan dan  jawaban 

yang muncul saat diskusi. 

(konfirmasi) 

16) Guru mengevaluasi proses 

dengan pertanyaan 

mengenai permalasahan 

yang telah dibahas. 

(konfirmasi) 

 

 

15) Siswa bersama guru 

mengkonfirmasi 

pertanyaan dan jawaban 

saat diskusi 

16) Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

mengenai permasalahan 

yang sedang dibahas. 

 

 

 

Tanggun

g jawab 

 

 

Kreatif 

 

 

10 

3. Kegiatan Akhir  

17) Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

yang telah dibahas 

18) Guru membagikan soal 

evaluasi untuk dikerjakan 

19) Guru menjelaskan kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya 

20) Salam penutup 

 

17) Siswa membuat simpulan 

materi di buku catatan 

masing-masing 

18) Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

19) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

20) Salam penutup 

 

Tekun 

 

 

Jujur 

 

Menghar

-gai 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

Total waktu 70 
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Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  :  tanya jawab 

2. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa) 

3. Tes Akhir  :  Tes Tertulis (evaluasi) 

b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan  : Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis  : Tes evaluasi individu 

c. Bentuk Tes   : Pilihan Ganda, dan Uraian 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes  : Terlampir 

2. Kunci Jawaban  : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

 

 Semarang, 8 April 2013 

 

 Peneliti, 

 

 

 

Putri Hirwandini 

NIM.1401409321 

Mengetahui, 
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I. Lampiran 

Materi/Bahan Ajar 

Pendahuluan 

Bentuk muka bumi selalu 

mengalami perubahan. 

Perubahan bentuk muka bumi 

disebabkan oleh tenaga 

endogen dan tenaga eksogen. 

Tenaga endogen adalah tenaga 

yang berasal dari perut bumi 

seperti letusan gunung, gempa 

bumi dan lain-lain. Sedangkan 

tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi, seperti 

gerakan angin, gerakan air dan lain-lain. Perubahan bentuk permukaan bumi 

sebenarnya merupakan hal yang bersifat alami. Tenaga eksogen yang dapat 

mempengaruhi perubahan bentuk permukaan bumi antara lain Pelapukan, 

Sedimentasi dan Erosi.  

 

Pengertian Erosi  

 

Erosi adalah proses 

berpindahnya massa batuan dari 

satu tempat ke tempat lain yang 

dibawa oleh tenaga pengangkut 

yang bergerak di muka muka 

bumi. Tenaga pengangkut 

tersebut bisa berupa angin, air 

maupun gletser atau es yang 

mencair. Erosi bisa terjadi di 

darat maupun di Pantai.  

 

file:///F:\7\skripsi%20putri\BAHAN%20SKRIPSI\Erosi.htm
file:///F:\7\skripsi%20putri\BAHAN%20SKRIPSI\Erosi.htm


148 
 

 

 

Contoh Erosi  

Tanggul sungai yang mengalami kerusakan akibat secara terus menerus digerus 

oleh aliran air sungai, merupakan contoh terjadinya erosi di daerah aliran sungai 

yang digerakkan oleh tenaga air.  

  

 

Rusaknya lapisan tanah di 

daerah gundul karena 

diterpa oleh hujan deras, 

merupakan contoh 

terjadinya erosi di daratan 

yang digerakkan oleh 

tenaga air hujan. Kalau 

erosi ini kita biarkan 

secara terus- menerus, 

maka akan terjadi 

kerusakan alam. 

Dampak Erosi 

Erosi yang  terjadi di tanah pertanian maka tanah tersebut berangsur-angsur akan 

menjadi tidak subur, karena lapisan tanah yang subur makin menipis (humus 

tergerus air). Dampak lain dari erosi adalah endapan dan polutan tanah pertanian 

yang terbawa air akan menumpuk di suatu tempat. hal ini bisa menyebabkan 

pendangkalan air waduk, kerusakan ekosistem di danau, dan pencemaran air 

minum. 

Penyebab Erosi Tanah 

Kecepatan aliran sungai yang tinggi merupakan salah satu penyebab utama 

erosi di lembah sungai dan daerah  pesisir. Tanah yag dilalui aliran sungai atau 

termasuk area banjir sungai menjadi terkikis. Endapan ini kemudian ikut terbawa 

aliran sungai hingga ke hilir. Faktor lain yang mempengaruhi erosi tanah adalah 

suhu, kecepatan angin, dan tingkat curah hujan di wilayah tertentu. 

Penggembalaan ternak, penebangan hutan, dan kegiatan konstruksi turut 

menyumbang terhadap terjadinya erosi. 
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Media Pembelajaran 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :  IV/II 

Standar Kompetensi :10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Materi Pembelajaran  :  Erosi 

Alokasi Waktu             :  10 menit 

Jumlah Soal :  10 

Indikator Ranah 
Jenis 

Instrumen 
Bentuk Soal No. Soal 

1. Siswa dapat mendeskripsikan tentang erosi.  C2 Tes Pilihan ganda, uraian A1,A4, 

B1 

2. Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya 

erosi.  

C2 Tes Pilihan ganda, uraian A2, A5, 

B2 

3. Siswa dapat membuktikan pengaruh erosi terhadap 

perubahan lingkungan fisik daratan. 

C4 Tes Pilihan ganda, uraian A3, B3 

4. Siswa dapat membuat laporan percobaan proses 

terjadinya erosi.  

C6 Tes  Uraian B5, B4 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Nama Kelompok : 

1. ………………………………………..  

2. ………………………………………..  

3. ………………………………………..  

4. ………………………………………..  

5. ………………………………………..  

Kegiatan 1 

Tujuan: 

 Mengetahui proses terjadinya erosi. 

Alat dan Bahan: 

–  Dua buah botol air mineral besar dihilangkan bagian atasnya. 

– Tanah tanpa rumput 

– Tanah berumput 

– 2 buah gelas plastik 

– 2 buah gayung 

– Air 

 

Langkah Kerja : 

1. Lakukan secara berkelompok 

2. Letakkan kedua botol pada posisi miring! 

3.  Siram tanah pada kedua bak tersebut dengan air secara bersamaan! 

4.  Amatilah perbedaan yang terjadi  pada kedua botol! 

5.  Buat laporan bersama kelompokmu! 
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Laporan Percobaan 

Proses Terjadinya Erosi 

 

1. Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan hasil pegamatan kelompokmu! 

No Aspek yang diamati Hasil Pengamatan 

Tanah berumput Tanah tidak berumput 

1. Kecepatan laju air   

2. Kemampuan meresap air   

3. Endapan tanah yang dihasilkan   

4. Bentuk tanah   

5.  Warna air yang dihasilkan   

6. Jumlah air yang ditampung   

 

2. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan! 
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  Soal Evaluasi 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (x) 

pada huruf a, b, c, atau d! 

1. Proses apakah yang terjadi pada gambar diatas? 

a. Erosi   

b. Abrasi   

c. sedimentasi  

d.  deflasi 

2. Erosi dapat terjadi karena beberapa faktor berikut, kecuali… 

a. Kerusakan hutan  

b. Curah hujan tinggi 

c. Penggembalaan ternak 

d. Terasering tanah 

3. 1. Banjir 

2. kekeringan 

3. banyak persediaan air jernih 

4. tanah menjadi subur 

Hal-hal yang dapat disebabkan erosi adalah… 

a. 1 dan 3 

b. 1 dan 2  

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 
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4. Berikut ini adalah gambar daerah yang rawan erosi, kecuali… 

a.  c.  

b.  

d.

 

 

5. Tanah yang tererosi kualitasnya menurun karena… 

a. kebanjiran 

b. Mengandung lumpur   

c. tanah humus terkikis 

d. kekeringan 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Saat musim hujan, air yang turun dari tebing mengandung lumpur. Berasal 

dari apakah lumpur tersebut? Proses apakah yang terjadi pada ilustrasi diatas? 

2. Erosi adalah terkikisnya lapisan tanah teratas oleh air. Faktor apa saja yang 

dapat menyebabkan erosi?  

3. Saat terjadi erosi, tanah humus terkikis oleh air. Dampak apa yang dapat 

timbul pada tanah yang tererosi? 

4. Tebing yang gundul merupakan salah satu daerah  rawan erosi. Mengapa hal 

demikian bisa terjadi? 

5. Amatilah gambar percobaan dibawah  ini! 

 

     Pada gambar manakah air yang dihasilkan lebih jernih? jelaskan alasanmu! 
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Lembar Jawaban 

 

 

 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A B C D 

2. A B C D 

3. A B C D 

4. A B C D 

5. A B C D 

 

B. Uraian 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama       : 

No absen : 

 

Nilai:  
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Kunci Jawaban 

Soal Evaluasi 

A. Pilihan ganda 

1. a 

2. d 

3. b 

4. a 

5. c 

 

B. Uraian 

1. Lumpur berasal dari tanah yang terkikis merupakan lapisan tanah 

bagian atas yang mengandung banyak humus. Yang terjadi adalah 

proses erosi. 

2. Penggundulan hutan, intensitas hujan yang cukup tinggi, dan 

penggembalaan ternak. 

3. Tanah menjadi tidak subur, dapat menimbulkan banjir, menyebabkan 

pencemaran air, dan dapat menyebabkan pengendapan lumpur. 

4. Tanah yang tidak ditumbuhi tanaman mudah tererosi karena saat air 

mengalir tidak ada yang melindungi permukaan tanah. Partikel-

partikel tanah menjadi cepat rusak dan ikut terbawa air ke tempat yang 

lebih rendah. 

5. Pada gambar (a), karena tanah pada gambar (a) berumput, pada saat 

air mengalir, tanah akan ditahan oleh rumput. Partikel tanah  tidak ikut 

terbawa air karena partikel tanah tersebut ditahan oleh akar rumput 

sehingga air yang dihasilkan lebih jernih. 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II 

   Mata pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

   Kelas/Semester  :  IV/II 

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

Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Materi 

pokok 
Kegiatan pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Sumber belajar 

Teknik Bentuk instrumen 

Banjir 1. Melihat tayangan video 

banjir 

2. Tanya jawab tentang 

faktor penyebab banjir 

3. Menganalisis dampak 

banjir terhadap 

lingkungan 

4. Membuat bagan tentang 

banjir  

1. Siswa dapat mendeskripsikan tentang banjir 

(C2)  

2. Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab 

terjadinya banjir. (C2) 

3. Siswa dapat menganalisis pengaruh banjir 

terhadap perubahan lingkungan fisik daratan. 

(C4) 

4. Siswa dapat membuat bagan tentang banjir. 

(C6) 

Tes 

 

Tes  

 

Tes  

 

 

Tes  

Pilihan ganda, 

uraian 

Pilihan ganda, 

uraian 

Pilihan ganda, 

uraian 

 

Uraian  

Devi, Poppy 

K. & Sri 

Anggraeni. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam: untuk 

SD/MI Kelas 

IV [BSE]. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Depdiknas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 

 

Mata pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  :  IV/II 

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

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

C. Indikator 

1) Siswa dapat mendeskripsikan tentang banjir. (C2) 

2) Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya banjir. (C2) 

3) Siswa dapat menganalisis pengaruh banjir terhadap perubahan 

lingkungan fisik daratan. (C4) 

4) Siswa dapat membuat bagan tentang banjir. (C6) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui tayangan video banjir, siswa dapat mendeskripsikan banjir 

dengan benar. 

2) Dengan bimbingan guru, siswa dapat menjelaskan faktor terjadinya 

banjir dengan baik. 

3) Melalui gambar banjir, siswa dapat menganalisis pengaruh banjir 

terhadap perubahan lingkungan fisik daratan dengan benar. 

4) Dengan kerja kelompok, siswa dapat membuat bagan tentang banjir 

dengan baik. 

*karakter yang diharapkan : disiplin, kerja sama, bertanggung jawab, 

penuh perhatian, rasa ingin tahu, kreatif, rasa hormat, patuh, dan  taat. 
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E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran :  Pembelajaran Berdasarkan  Masalah (Problem Based 

Instruction) 

Metode      : diskusi, tanya jawab, pengamatan, penugasan. 

F. Sumber Pembelajaran 

Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progesif Konsep, 

Landasan dan Implementasi pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Jakarta:Kencana Prenada Media Grup. 

Arends, Richard I. (2007). Learning To Teach. diterjemahkan oleh Prajitno 

Soetjipto & Sri Mulyantini Sutjipto. (2008). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Devi, Poppy K. & Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam: untuk 

SD/MI Kelas IV [BSE]. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 

G. Materi dan  Media Pembelajaran 

1. Materi 

Banjir (terlampir) 

2. Media Pembelajaran 

a. LKS 

b. Gambar banjir 

H. Langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Karakte

r Bangsa 

Waktu 

(Menit

) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

2. Kegiatan Awal 

1. Salam, berdoa, presensi 

2. Apersepsi dan motivasi: 

Mengaitkan materi yang 

telah diajarkan dengan 

materi yang baru. 

3. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

 

1. Salam, berdoa, presensi 

2. Apersepsi dan motivasi: 

Siswa memperhatikan 

apersepsi dan motivasi 

yang disampaikan guru. 

3. Siswa memperhatikan 

informasi guru 

 

Disiplin 

 

 

 

 

perhatian 

5 
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2.  Kegiatan Inti 

Tahap 1 : Orientasi siswa 

pada masalah 

4. Guru menayangkan slide 

powerpoint banjir. 

(eksplorasi) 

5. Guru mengajukan 

permasalahan melalui 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang video. 

(eksplorasi) 

Tahap 2 : Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

6. Guru membagi kelas ke 

dalam 6 kelompok. 

(elaborasi) 

7. Guru membagikan LKS 

kepada masing-masing 

kelompok. (elaborasi) 

8. Guru menjelaskan tugas-

tugas pemecahan 

masalah. (elaborasi) 

Tahap 3 : Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

9. Guru membimbing siswa 

untuk mengaitkan 

masalah yang ada di LKS 

dengan video. (elaborasi) 

10. Guru memberikan 

kesem-patan siswa untuk 

 

 

 

4. Siswa mengamati slide 

powerpoint banjir dari 

guru. 

5. Siswa memperhatikan 

pertanyaan yang 

diberikan guru untuk 

dianalisis. 

 

 

 

6. Siswa berkelompok 

sesuai dengan instruksi 

guru 

7. Tiap kelompok siswa 

menerima LKS. 

 

8. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru  

 

 

 

 

9. Siswa mengaitkan 

masalah yang ada di LKS 

dengan tayangan video. 

 

10.  Siswa mempelajari 

materi dari berbagai 

 

 

 

Rasa 

hormat, 

perhatian 

Rasa 

ingin 

tahu 

 

 

 

 

Patuh, 

taat 

 

Disiplin 

 

 

Tanggun

g jawab 

 

 

 

 

teliti 

 

 

 

Kreatif 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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memecahkan masalah  

yang ada dalam LKS. 

(elaborasi) 

11. Guru memfasilitasi 

penelitian. (elaborasi) 

12. Guru membimbing siswa 

mengerjakan LKS. 

(elaborasi) 

Tahap 4 : Mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya 

13. Guru menginstruksikan 

kepada siswa untuk 

mempresentasikan LKS. 

(elaborasi) 

14. Guru membimbing siswa 

melaksanakan diskusi 

kelas. (elaborasi) 

Tahap 5 : Analisis dan 

evaluasi proses pemecahan 

masalah 

15. Guru mengkonfirmasi 

pertanyaan dan  jawaban 

yang muncul saat diskusi. 

(konfirmasi) 

16. Guru mengevaluasi 

proses dengan pertanyaan 

mengenai permalasahan 

yang telah dibahas. 

(konfirmasi) 

sumber belajar 

 

 

11. Siswa melakukan 

penelitian. 

12. Siswa mengerjakan LKS 

secara berkelompok. 

 

 

 

13.  Siswa mempresentasikan 

LKS 

 

 

14.  Siswa melaksanakan 

diskusi kelas dengan 

bimbingan guru  

 

 

 

15.  Siswa bersama guru 

mengkonfirmasi 

pertanyaan dan jawaban 

saat diskusi 

 

16. Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

mengenai permasalahan 

yang sedang dibahas. 

 

 

 

 

 

Tekun 

 

Kerja 

sama 

 

 

 

Tanggun

g jawab, 

patuh 

 

Kerja 

sama 

 

 

 

 

Tanggun

g jawab 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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4. Kegiatan Akhir  

17. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

yang telah dibahas 

18. Guru membagikan soal 

evaluasi untuk dikerjakan 

19. Guru menjelaskan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

pada pertemuan 

selanjutnya 

 

20. Salam penutup 

 

17. Siswa membuat simpulan 

materi di buku catatan 

masing-masing 

18. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

19. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya 

20. Salam penutup 

 

Tekun 

 

 

Jujur 

 

Menghar

-gai 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

Total waktu 70 
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I. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

Tes Awal  :  tanya jawab 

4. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa) 

5. Tes Akhir  :  Tes Tertulis (evaluasi) 

b. Jenis Tes 

6. Tes Lisan  : Apersepsi dan Tanya Jawab 

7. Tes Tertulis  : tes evaluasi individu 

c. Bentuk Tes : Pilihan Ganda, dan Uraian 

d. Alat Tes 

e. Soal-soal Tes  : Terlampir 

f. Kunci Jawaban  : Terlampir 

g. Kriteria Penilaian : Terlampir 

 

 

                Semarang, 16 April  2013 

 

 Peneliti, 

 

 

 

Putri Hirwandini 

NIM.1401409321 

Mengetahui, 
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J. Lampiran 

Materi/Bahan Ajar 

Pengertian, Penyebab, dan Dampak Banjir  

Pengertian banjir 

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan 

yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Banjir dapat didefinisikan sebagainya 

hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan 

tersebut dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan, dan tingkat peresapan air ke 

dalam tanah. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang 

terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat 

terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di 

selokan sungai.  

Penyebab terjadinya banjir 

 Pendangkalan sungai, sungai yang dangkal tidak dapat menampung air 

secara maksimal sehingga air sungai meluap dan menyebabkan banjir. 

 Membuang sampah sembarangan, kebiasaan membuang sampah 

sembarangan dapat menyumbat selokan dan aliran sungai sehingga sungai 

tersumbat lalu air meluap. 

 Hujan deras terus-menerus. 

 Kurangnya daerah resapan air. 

 Kurangnya lahan terbuka hijau. Apabila tanah tidak ditumbuhi pepohonan 

maka air tidak dapat tersimpan di dalam tanah. 

Dampak yang ditimbulkan oleh banjir 

 Kerusakan fisik - Mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk 

jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan 

kanal. 

 Persediaan air – Kontaminasi air. Air minum bersih mulai langka. 

 Penyakit - Kondisi tidak higienis. Penyebaran penyakit bawaan air. 

 Pertanian dan persediaan makanan - Kelangkaan hasil tani disebabkan 

oleh kegagalan panen. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selokan_bawah_tanah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_raya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanal
http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_air
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_minum
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyakit_bawaan_air&action=edit&redlink=1
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Media Pembelajaran 

 

1. Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktor penyebab banjir 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Siklus II 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :  IV/II 

Standar Kompetensi :    10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar :    10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Materi Pembelajaran  :  Banjir 

Alokasi Waktu             :  10 menit 

Jumlah Soal :  10 

Indikator 
Tingkatan 

kognitf 

Jenis 

Instrumen 
Bentuk Soal No. Soal 

5. Siswa dapat mendeskripsikan tentang banjir.  C2 Tes Pilihan ganda, uraian A1, A4, B1, 

B4 

6. Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya 

banjir.  

C2 Tes Pilihan ganda, uraian A2, A5, B2 

7. Siswa dapat menganalisis pengaruh banjir terhadap 

perubahan lingkungan fisik daratan. 

C4 Tes Pilihan ganda, uraian A3, B3 

8. Siswa dapat membuat kliping tentang dampak banjir 

terhadap lingkungan.  

C6 Tes Uraian B5 
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Lembar Kerja Siswa 

Nama Kelompok : 

Anggota 

1. ………………………………………..  

2. ………………………………………..   

3. ………………………………………..  

4. ………………………………………..  

5. ………………………………………..  

 

Diskusikanlah LKS ini bersama kelompokmu! 

1. Buatlah bagan tentang penyebab dan dampak terjadinya banjir terhadap 

lingkungan berdasarkan slide powerpoint yang telah ditayangkan! 

2. Buatlah garis-garis yang menghubungkan antar bagian bagan! 
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Soal Evaluasi 

 

C. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (x) 

pada huruf a, b, c, atau d! 

 

1. Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, maka akan terjadi…. 

b) Banjir  c. erosi 

c) Longsor   d. abrasi 

2. Faktor-faktor penyebab banjir adalah…. 

a. Reboisasi  c. angin ribut 

b. Hujan rintik-rintik d. membuang sampah di sungai 

3.  

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan salah satu dampak banjir, yakni…. 

a. Menimbulkan penyakit c. mengganggu aktivitas manusia 

b. Rusaknya infrastruktur d. gagal panen 

4. Berikut ini adalah daerah yang rawan terkena banjir, kecuali…. 

a. Pegunungan    c.  kota besar 

b. Bantaran sungai  d. pemukiman kumuh 

5. Air luapan banjir dapat menimbulkan berbagai macam penyakit 

diantaranya…. 

a. Diare    c. tumor 

b. Kanker    d. diabetes 
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D. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Rumah Toni berada di bantaran sungai. Saat hujan deras, sungai di dekat 

rumah Toni meluap karena tersumbat sampah sehingga seringkali rumah Toni 

tergenang air. Peristiwa apakah yang terjadi pada ilustrasi diatas? Mengapa 

air sungai tersebut meluap saat hujan deras? 

2. Daerah pegunungan merupakan daerah bebas banjir. Apa yang menyebabkan 

daerah pegunungan tidak pernah mengalami banjir? Faktor-faktor apa saja 

yang dapat menyebabkan banjir? 

3.  

 

 

 

 

 

Amatilah keempat gambar diatas! Sebutkan dampak banjir berdasarkan 

gambar! 

4. Setiap musim penghujan kota-kota padat penduduk seperti Semarang dan 

Jakarta sering mengalami musibah banjir. Mengapa bisa demikian?  

5. Selain penumpukan sampah, hal apa lagi yang dapat mengurangi fungsi 

sungai sebagai penampung air? Jelaskan alasanmu!  
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Lembar Jawaban 

 

 

 

 

1. Pilihan Ganda 

1. A B C D 

2. A B C D 

3. A B C D 

4. A B C D 

5. A B C D 

 

2. Uraian 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama       : 

No absen : 

 

Nilai:  
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Kunci Jawaban 

Soal Evaluasi Siklus II 

C. Pilihan ganda 

1. A 

2. D 

3. B 

4. A 

5. C 

 

D. Uraian 

1. Banjir karena penduduk membuang sampah di sungai. 

2. Karena pegunungan berada di dataran tinggi. Faktor penyebab banjir 

adalah membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan, 

pendangkalan sungai. 

3. Kerusakan infrastruktur, mengganggu aktivitas manusia, 

menimbulkan penyakit, dan mengganggu proses belajar mengajar. 

4. Daerah perkotaan merupakan daerah yang rawan banjir karena di kota 

jarang terdapat lahan terbuka hijau maupun daerah serapan air. 

Sehingga apabila terjadi hujan lebat maka air hujan tidak dapat 

meresap ke dalam tanah sehingga menggenangi daratan. 

5. Endapan lumpur di sungai dapat mengurangi fungsi sungai sebagai 

penampung air karena sungai yang dangkal tidak dapat menampung 

banyak air sehingga apabila musim penghujan tiba air yang tidak 

tertampung akan meluap. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

SIKLUS II 

Jenis Sekolah : SDN Karanganyar 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi          :   10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar             :  10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan 

fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan 

longsor). 

 

No Bentuk Soal 
Jumlah 

Soal 

Skor yang diperoleh 
Skor 

Maksimal Jawaban 

Benar 

Jawaban Salah 

1 Pilihan ganda 5 1 0 5 

2 Uraian 5 3 1 15 

Jumlah 10  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Siswa = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100 

KKM ≥65 

Sumber : SDN Karanganyar 01 
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PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL EVALUASI 

 

Jenis Sekolah : SDN Karanganyar 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan 

fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan 

longsor). 

No Bentuk Soal 
Jumlah 

Soal 

Skor yang diperoleh 
Skor 

Maksimal Jawaban 

Benar 

Jawaban Salah 

1 Pilihan ganda 5 1 0 5 

2 Uraian 5 3 1 15 

Jumlah 10  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Siswa = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100 

KKM ≥65 

Sumber : SDN Karanganyar 01 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

    Mata pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

    Kelas/Semester  :  IV/II 

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

Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Materi 

pokok 
Kegiatan pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Sumber belajar 

Teknik Bentuk instrumen 

Erosi 1. Melihat tayangan gambar 

longsor. 

2. Tanya jawab tentang faktor 

penyebab longsor. 

3. Menganalisis dampak 

longsor terhadap lingkungan. 

 

4. Membuat poster tentang 

proses terjadinya longsor. 

1. Siswa dapat mendeskripsikan tentang longsor. 

(C2)  

2. Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab 

terjadinya longsor. (C2) 

3. Siswa dapat menganalisis pengaruh longsor 

terhadap perubahan lingkungan fisik daratan. 

(C4) 

4. Siswa dapat membuat poster tentang proses 

terjadinya longsor. (C6) 

Tes 

 

Tes 

 

Tes  

 

 

Tes  

Pilihan ganda, uraian 

 

Pilihan ganda, uraian 

 

Pilihan ganda, uraian 

 

 

Uraian 

Devi, Poppy 

K. & Sri 

Anggraeni. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam: untuk 

SD/MI Kelas 

IV [BSE]. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Depdiknas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 

 

Mata pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  :  IV/II 

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

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

C. Indikator 

1. Siswa dapat mendeskripsikan tentang longsor. (C2) 

2. Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya longsor. (C2) 

3. Siswa dapat menganalisis pengaruh longsor terhadap perubahan 

lingkungan fisik daratan. (C4) 

4. Siswa dapat membuat poster tentang proses terjadinya longsor. (C6) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui tayangan slide power point, siswa dapat mendeskripsikan longsor 

dengan benar. 

2) Dengan tayangan video, siswa dapat menjelaskan faktor terjadinya longsor 

dengan baik. 

3) Melalui gambar, siswa dapat menganalisis pengaruh longsor terhadap 

perubahan lingkungan fisik daratan dengan benar. 

4) Disediakan selembar kertas dan alat tulis, siswa dapat membuat poster 

tentang proses terjadinya longsor dengan baik. 

*karakter yang diharapkan : disiplin, kerja sama, bertanggung jawab, 

penuh perhatian, rasa ingin tahu, kreatif, rasa hormat, patuh, dan taat. 
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E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran :  Pembelajaran Berdasarkan  Masalah (Problem Based 

Instruction) 

Metode      : diskusi, tanya jawab, pengamatan, penugasan. 

 

F. Sumber Pembelajaran 

Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progesif Konsep, 

Landasan dan Implementasi pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Jakarta:Kencana Prenada Media Grup. 

Arends, Richard I. (2007). Learning To Teach. diterjemahkan oleh Prajitno 

Soetjipto & Sri Mulyantini Sutjipto. (2008). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Devi, Poppy K. & Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam: untuk 

SD/MI Kelas IV [BSE]. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 

G. Materi dan  Media Pembelajaran 

1. Materi 

Longsor (terlampir) 

2. Media Pembelajaran 

a. LKS 

b. Slide power point tanah longsor 

c. Video tanah longsor 

H. Langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Karakter 

Bangsa 

Waktu 

(Menit) Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Awal 

1) Salam, berdoa, presensi 

2) Apersepsi dan 

motivasi:Mengaitkan 

materi yang telah diajarkan 

dengan materi yang baru. 

 

1. Salam, berdoa, presensi 

2. Apersepsi dan motivasi: 

Siswa memperhatikan 

apersepsi dan motivasi 

yang disampaikan guru. 

 

Disiplin 

 

 

 

 

5 
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3) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan 

informasi guru 

Perhatian 

Kegiatan Inti 

Tahap 1 : Orientasi siswa 

pada masalah 

4) Guru menayangkan video 

untuk menggambarkan 

permasalahan. (eksplorasi) 

5) Guru mengajukan 

permasalahan melalui 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang gambar. 

(eksplorasi) 

Tahap 2 : Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

6) Guru membagi kelas ke 

dalam 4 kelompok. 

(elaborasi) 

7) Guru membagikan LKS 

kepada masing-masing 

kelompok. (elaborasi) 

8) Guru menjelaskan tugas-

tugas pemecahan masalah. 

(elaborasi) 

Tahap 3 : Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

9) Guru membimbing siswa 

untuk mengaitkan masalah 

yang ada di LKS dengan 

video. (elaborasi) 

 

 

 

4. Siswa mengamati tayangan 

gambar dari guru. 

 

5. Siswa memperhatikan 

pertanyaan yang diberikan 

guru untuk dianalisis. 

 

 

 

 

6. Siswa berkelompok sesuai 

dengan instruksi guru 

 

7. Tiap kelompok siswa 

menerima LKS. 

 

8. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru  

 

 

 

 

9. Siswa mengaitkan masalah 

yang ada di LKS dengan 

tayangan video. 

 

 

 

 

Rasa 

hormat, 

perhatian 

Rasa ingin 

tahu 

Patuh, taat 

 

 

 

 

Disiplin 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

teliti 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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10) Guru memberikan kesem-

patan siswa untuk 

memecahkan masalah  

yang ada dalam LKS. 

(elaborasi) 

11) Guru memfasilitasi 

penelitian. (elaborasi) 

12) Guru membimbing siswa 

mengerjakan LKS. 

(elaborasi) 

Tahap 4 : Mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya 

13) Guru menginstruksikan 

kepada siswa untuk 

mempresentasikan LKS. 

(elaborasi) 

14) Guru membimbing siswa 

melaksanakan diskusi 

kelas. (elaborasi) 

Tahap 5 : Analisis dan 

evaluasi proses pemecahan 

masalah 

15) Guru mengkonfirmasi 

pertanyaan dan jawaban 

yang muncul saat diskusi. 

(konfirmasi) 

16) Guru mengevaluasi proses 

dengan pertanyaan 

mengenai permalasahan 

yang telah dibahas. 

(konfirmasi) 

10.  Siswa mempelajari materi 

dari berbagai sumber belajar 

 

 

 

11. Siswa melakukan penelitian. 

 

12. Siswa mengerjakan LKS 

secara berkelompok. 

 

 

 

13. Siswa mempresentasikan 

LKS 

 

 

14. Siswa melaksanakan diskusi 

kelas dengan bimbingan 

guru  

 

 

 

15. Siswa bersama guru 

mengkonfirmasi pertanyaan 

dan jawaban saat diskusi 

 

16. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru mengenai 

permasalahan yang sedang 

dibahas. 

Tekun 

Kerja 

sama 

 

 

Tanggung 

jawab, 

patuh 

Kerja 

sama 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Kegiatan Akhir  

17) Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

yang telah dibahas 

18) Guru membagikan soal 

evaluasi untuk dikerjakan 

19) Guru menjelaskan kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya 

 

20) Salam penutup 

 

17. Siswa membuat simpulan 

materi di buku catatan 

masing-masing 

18. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

19. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya 

20. Salam penutup 

 

Tekun 

 

 

Jujur 

 

 

Menghar-

gai 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

Total waktu 70 
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I. Penilaian 

5. Prosedur Penilaian 

b) Penilaian Proses : ranah sikap dan psikomotor 

c) Penilaian Akhir : ranah kognitif 

6. Teknik Penilaian 

b) Tes : Tes tertulis 

c) Non tes : Tes produk 

7. Instrumen Penilaian  

Soal Evaluasi (Terlampir)  

 

           Semarang, 23 April 2013 

 

 Peneliti, 

 

 

 

Putri Hirwandini 

NIM.1401409321 

Mengetahui, 
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J. Lampiran 

Materi/Bahan Ajar 

Longsor adalah suatu peristiwa yang terjadi karena pergerakan masa 

batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau 

gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor 

yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor 

yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah 

faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Proses terjadinya 

tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam 

tanah akan menambah bobot tanah, tanah menjadi licin dan tanah akan 

bergerak dari lereng yang tinggi ke lereng yang rendah. faktor-faktor lainnya 

yang turut berpengaruh: 

 Hujan lebat 

 Penambangan batu, tanah, maupun pasir yang tidak terkendali 

 penebangan pohon secara liar. 

 gempa bumi 

 getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan 

bahkan petir 

 berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya air  hujan, 

pembangunan gedung di lereng-lereng. 

Wilayah yang rawan longsor: 

1. Berada di daerah yang gundul dan terjal 

2. Pernah terjadi tanah longsor sebelumnya. 

3. Daerah yang dilalui aliran air hujan. 

4. Kondisi tanah yang tebal atau sangat gembur pada lereng-lereng yang 

terkena hujan lebat dengan intensitas tinggi. 

Di daerah yang terjal, kecepatan luncuran tanah longsor dapat mencapai 75 

km/jam sehingga sulit bagi seseorang untuk menyelamatkan diri. Itulah sebabnya 

ketika tanah longsor terjadi, banyak rumah dan penduduk, binatang, fasilitas 

umum yang tertimbun longsoran. Bencana ini pun banyak memakan korban jiwa. 

Akibat tertimbun tersebut maka dampak terbesar dari longsor adalah kerusakan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Batuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Getaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Petir
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Gejala terjadinya tanah longsor: 

1. Munculnya retakan di lereng-lereng. 

2. Air sumur yang keruh di sekitar lereng. 

3. Munculnya air di permukaan tanah pada lokasi yang baru secara tiba-tiba. 

4. Rapuhnya tebing dan kerikil mulai berjatuhan. 

Media Pembelajaran 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Siklus III 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :  IV/II 

Standar Kompetensi :    10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar :    10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, longsor, dan longsor). 

Materi Pembelajaran  :  Longsor 

Alokasi Waktu             :  10 menit 

Jumlah Soal :  10 

Indikator 
Tingkatan 

kognitf 

Jenis 

Instrumen 
Bentuk Soal No. Soal 

9. Siswa dapat mendeskripsikan tentang longsor.  C2 Tes Pilihan ganda, uraian A1,A4, 

B1, B4 

10. Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya 

longsor.  

C2 Tes Pilihan ganda, uraian A2, A5, 

B2 

11. Siswa dapat menganalisis pengaruh longsor terhadap 

perubahan lingkungan fisik daratan. 

C4 Tes Pilihan ganda, uraian A3, B3 

12. Siswa dapat membuat kliping tentang dampak longsor 

terhadap lingkungan.  

C6 Tes Uraian B5 
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Soal Evaluasi Siklus III 

E. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (x) 

pada huruf a, b, c, atau d! 

1. Masuknya air pada tanah merekah di lereng gunung sering menimbulkan…. 

d. Longsor   c. erosi 

e. Banjir    d. abrasi 

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya longsor adalah, kecuali…. 

8. Erosi    c. hujan lebat 

9. Gempa bumi   d. penghijauan 

3. Apakah dampak yang ditimbulkan dari bencana longsor? 

a. Tanah menjadi subur  c. Tanah menjadi subur 

b. Kerusakan bangunan   d. hutan menjadi gundul   

4. Bencana longsor sering terjadi di…. 

a. lereng tebing   c. pantai 

b. padang pasir   d. hutan belantara 

5.  

 

 

Berdasarkan gambar diatas, tanah 

yang longsor bergerak ke…. 

a. atas tebing   c. bawah tebing 

b. samping tebing  d. keluar tebing 
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F. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Tebing curam yang gundul merupakan salah satu daerah rawan longsor. 

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan alasanmu!  

2. Saat longsor, tanah dari atas tebing akan runtuh ke bawah. Dampak apa saja 

yang dapat ditimbulkan oleh tanah longsor? Sebutkan 4 dampak!  

3. Banyak terjadi kasus tanah longsor saat musim penghujan. Jelaskan mengapa 

hujan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan longsor?  

4. Jelaskan tentang proses terjadinya longsor karena hujan dengan bahasamu 

sendiri!  

5. Jelaskan tentang proses terjadinya longsor karena hujan dengan bahasamu 

sendiri!  
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Kunci Jawaban 

Soal Evaluasi Siklus III 

E. Pilihan ganda 

1. a 

2. d 

3. b 

4. a 

5. c 

F. Uraian 

1.  Karena longsor mudah terjadi di tanah miring dan tidak ada akar yang 

menjaga struktur tanah. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi longsor : 

 erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-

sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng 

bertambah curam 

 lereng dari bebatuan dan tanah melemah diakibatkan hujan lebat 

 gempa bumi menyebabkan getaran yang mengakibatkan 

longsornya lereng-lereng tersebut. 

3. Dampak yang terjadi karena longsor adalah banyak rumah dan 

penduduk, binatang, fasilitas umum yang tertimbun longsoran. Bencana 

ini pun banyak memakan korban jiwa. Akibat tertimbun tersebut maka 

dampak terbesar dari longsor adalah kerusakan infrastruktur. 

4. Daerah yang sering terjadi longsor: 

1. Berada di daerah yang gundul dan terjal 

2. Pernah terjadi tanah longsor sebelumnya. 

3. Daerah yang dilalui aliran air hujan. 

4. Kondisi tanah yang tebal atau sangat gembur pada lereng-lereng 

yang terkena hujan lebat dengan intensitas tinggi. 

5. Membuat bangunan diatas tebing dapat mengakibatkan terjadinya 

longsor karena beban tanah menjadi lebih berat dan menyebabkan tanah 

menjadi amblas. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Erosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
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PEDOMAN PENSKORAN 

SIKLUS III 

Jenis Sekolah : SDN Karanganyar 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi          :   10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar             :  10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan 

fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, longsor, dan 

longsor). 

 

No Bentuk Soal 
Jumlah 

Soal 

Skor yang diperoleh 
Skor 

Maksimal Jawaban 

Benar 

Jawaban Salah 

1 Pilihan ganda 5 1 0 5 

2 Uraian 5 3 1 15 

Jumlah 10  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Siswa = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100 

KKM ≥65 

Sumber : SDN Karanganyar 01 
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LAMPIRAN 3 

DATA HASIL PENGAMATAN 

KETERAMPILAN GURU 
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Rekapitulasi Hasil Observasi Ketrampilan Guru Siklus 1, 2, dan 3 

 

No Indikator Skor yang diperoleh 

1 Mengelola kegiatan awal pembelajaran 2 3 4 

2 Mengelola fasilitas belajar 3 4 4 

3 Mengajukan permasalahan 3 3 3 

4 Mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 2 3 3 

5 
Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok 
3 4 4 

6 
Mengarahkan siswa dalam membuat dan 

memamerkan produk 
2 2 3 

7 
Memberikan penghargaan kepada siswa atau 

kelompok 
3 3 4 

8 Melakukan kegiatan akhir 2 4 3 

Jumlah Skor 20 26 28 

Rata-rata 2,5 3,25 3,5 

Kategori Baik  Baik  
Sangat 

baik 
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LAMPIRAN 4 

DATA HASIL PENGAMATAN 

AKTIVITAS SISWA 
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Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus 1 

 

 

              Semarang, 8 April 2013   

             Observer 

 

          Riski Wardani 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AM 1 1 3 3 2 3 2 2 17 Cukup 

2 DR 2 3 4 3 3 3 3 3 24 Baik 

3 DSW 2 2 3 3 2 2 3 3 20 Cukup 

4 MSR 2 2 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

5 EAW 2 3 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

6 DK 1 1 3 3 2 1 3 2 16 Cukup 

7 AKN 3 4 4 4 3 3 4 2 27 Sangat baik 

8 AAH 2 2 4 4 2 2 2 3 21 Baik 

9 AFM 2 2 3 3 2 2 2 2 18 Cukup 

10 AMS 3 4 2 3 3 2 3 3 23 Baik 

Jumlah Skor 20 24 24 31 25 21 28 26 199 

Rata-rata Skor 2 2,4 2,4 3,1 2,5 2,1 2,8 2,6 19,9 Cukup 
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Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus 2 

 

 

             Semarang, 16 April 2013   

             Observer 

 

           Daru Hesti W 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AM 2 2 3 2 2 3 3 2 19 Cukup 

2 DR 4 3 2 1 2 3 3 3 21 Baik 

3 DSW 3 3 3 2 2 3 2 3 21 Baik 

4 MSR 3 3 3 2 3 3 2 3 22 Baik 

5 EAW 3 2 3 2 2 3 3 3 21 baik 

6 DK 2 3 4 3 2 3 3 2 22 Baik 

7 AKN 4 3 4 3 3 3 4 3 27 Sangat baik 

8 AAH 3 3 3 2 2 4 3 3 23 Baik 

9 AFM 3 3 3 2 2 3 2 3 21 Baik 

10 AMS 4 4 2 3 2 3 4 4 26 Sangat baik 

Jumlah Skor 31 29 31 32 22 31 30 30 236 

Rata-rata Skor 3,2 2,9 3,1 3,2 2,2 3,1 3 3 23,6 Baik  
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Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus 3 

 

                 Semarang, 23 April 2013   

             Observer 

 

                    Nadya Lailasari 

 

 

 

  

 

 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AM 3 3 4 2 3 3 4 3 25 Baik 

2 DR 4 4 3 4 4 2 4 3 28 Sangat baik 

3 DSW 3 4 2 3 3 4 4 3 26 Baik 

4 MSR 3 4 3 3 2 3 4 4 26 Baik 

5 EAW 3 3 4 2 3 3 4 4 26 Baik 

6 DK 3 4 2 2 3 3 3 3 23 Baik 

7 AKN 4 4 4 3 4 3 4 4 30 Sangat baik 

8 AAH 4 3 4 4 3 4 3 3 28 Sangat baik 

9 AFM 4 3 2 4 3 3 4 3 26 Baik 

10 AMS 4 4 3 4 4 4 3 4 30 Sangat baik 

Jumlah Skor 35 38 34 34 32 35 37 35 280 

Rata-rata Skor 3,5 3,8 3,4 3,4 3,2 3,5 3,7 3,5 28 Sangat baik 
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LAMPIRAN 5 

DATA AWAL HASIL 

BELAJAR SISWA 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS IVA SDN KARANGANYAR 1 

 SEMESTER 1 TAHUN 2012/2013  

No Nama Nilai (KKM=65) Rata-rata Ket 

UH 1 UH 2 UH 3 

1 MAI 48 60 65 58 TT 

2 AAF 60 56 65 60 TT 

3 AM 50 47 55 51 TT 

4 DK 52 55 60 56 TT 

5 AAH 62 50 60 57 TT 

6 AKN 58 52 60 57 TT 

7 ASN 60 65 62 62 TT 

8 AP 77 81 85 81 T 

9 AA 71 77 83 77 T 

10 AN 66 60 55 60 TT 

11 AZM 73 83 85 80 T 

12 AFM 63 47 60 57 TT 

13 AAR 62 52 60 58 TT 

14 AP 81 87 90 86 T 

15 ADM 66 50 60 59 TT 

16 AR 88 90 92 90 T 

17 AZ 62 60 60 61 TT 

18 AE 61 55 62 59 TT 

19 AMS 50 45 60 52 TT 

20 AF 63 63 55 60 TT 

21 ACP 62 60 55 59 TT 

22 AMT 62 50 58 57 TT 

23 ALY 82 85 88 85 T 

24 AHU 78 80 83 80 T 

25 BSP 70 72 80 74 T 

26 BSH 64 50 60 58 TT 

27 BAP 60 53 62 58 TT 

28 BWRS 63 72 77 71 T 

29 DSW 60 47 55 54 TT 

30 DA 70 78 75 74 T 

31 DR 52 47 55 51 TT 

32 EAW 58 50 60 56 TT 

33 EAW 67 80 82 76 T 

34 FAK 88 89 92 90 T 
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35 FA 85 83 90 86 T 

36 HJA 70 78 80 76 T 

37 HAN 55 53 60 56 TT 

38 HDU 82 87 93 87 T 

39 INA 78 83 85 82 T 

40 MSR 52 50 60 54 TT 

Kualifikasi  :  

Tuntas (T)  : nilai berhasil mencapai KKM/lebih 

Tidak tuntas(TT) : nilai kurang/tidak mencapai KKM 

Persentase ketuntasan  = 
16

40
 x 100% =  40% 

Persentase ketidak tuntasan  = 
24

40
 𝑥 100% = 60 % 

 

       Semarang, 31 Oktober 2012 

Mengetahui 

 

 

Guru Kelas IVA, 

 

Sri Wahyuni, S.Pd. 

NIP. 19751104007012012 
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LAMPIRAN 6 

DATA HASIL BELAJAR 

SISWA 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR KELAS IV A 

SIKLUS 1, SIKLUS 2, DAN SIKLUS 3 

Pa : 27 

Pi : 13 

 

No Nama 
Nilai (KKM=65) 

S 1 ket S 2 ket S 3 ket 

1 MAI 35 TT 60 TT 65 T 

2 AAF 40 TT 65 T 70 T 

3 AM 45 TT 60 TT 65 T 

4 DK 65 T 65 T 70 T 

5 AAH 50 TT 65 T 70 T 

6 AKN 70 T 75 T 80 T 

7 ASN 65 T 65 T 75 T 

8 AP 95 T 100 T 100 T 

9 AA 45 TT 70 T 80 T 

10 AN 70 T 65 T 75 T 

11 AZM 45 TT 50 TT 65 T 

12 AFM 65 T 85 T 80 T 

13 AAR 70 T 75 T 80 T 

14 AP 70 T 75 T 85 T 

15 ADM 75 T 65 T 70 T 

16 AR 100 T 100 T 100 T 

17 AZ 70 T 85 T 90 T 

18 AE 35 TT 65 T 60 TT 

19 AMS 30 TT 40 TT 45 TT 

20 AF 75 T 85 T 100 T 

21 ACP 50 TT 55 TT 65 T 

22 AMT 50 TT 55 TT 55 TT 

23 ALY 65 T 75 T 80 T 

24 AHU 70 T 70 T 70 T 

25 BSP 65 T 75 T 85 T 

26 BSH 65 T 65 T 70 T 

27 BAP 65 T 50 TT 60 TT 

28 BWRS 65 T 70 T 70 T 

29 DSW 40 TT 85 T 70 T 

30 DA 45 TT 65 T 65 T 

31 DR 70 T 55 TT 70 T 

32 EAW 35 TT 65 T 60 TT 

33 EAW 65 T 70 T 70 T 
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34 FAK 70 T 75 T 80 T 

35 FA 75 T 80 T 85 T 

36 HJA 65 T 60 TT 70 T 

37 HAN 35 TT 50 TT 60 TT 

38 HDU 80 T 90 T 100 T 

39 INA 70 T 65 T 75 T 

40 MSR 50 TT 70 T 65 T 

Rata-rata 60,25 TT 69 T 73,75 T 

∑siswa tuntas 25  30  34  

∑siswa tidak tuntas 15  10  6  

Persentase tuntas 62,5%  75%  85%  

Persentase tidak tuntas 37,5%  25%  15%  

 

 

           Semarang, 1 Mei 2013 

    

  Guru Kelas IVA, 

               
      Sri Wahyuni, S.Pd. 

      NIP. 19751104007012012 
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LAMPIRAN 7 

DATA HASIL CATATAN 

LAPANGAN 
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Catatan Lapangan 

Penerapan Model PBI dalam pembelajaran IPA 

Siklus 1  

Kelas  : IVA 

Materi  : Erosi 

Hari/Tanggal : Senin, 8 April 2013 

Waktu  : 09.30-11.00 

Petunjuk: Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung sesuai keadaan yang terjadi di lapangan! 

1. Pembelajaran dimulai pukul 09.30 setelah istirahat pertama. 

2. AM dan MAI terlambat masuk kelas dan masih makan diluar. 

3. Sebagian besar siswa belum menyiapkan peralatan belajar. 

4. Apersepsi yang dilakukan guru masih belum memotivasi siswa. 

5. Media yang ditampilkan masih kurang menarik. 

6. Sebagian besar siswa tenang saat guru menyampaikan informasi. 

7. Siswa ricuh saat pembagian kelompok. 

8. Guru masih belum bisa mengendalikan kelas saat pembagian kelompok. 

9. Tugas penyelesaian masalah yang diberikan guru masih belum jelas sehingga 

siswa banyak yang bingung. 

10. Saat presentasi penyajian hasil karya tidak kondusif karena banyak siswa 

yang maju. 

11. Guru kurang mengaktifkan siswa saat refleksi. 

12. Siswa masih diam apabila ditanya oleh guru. 

13. Siswa masih banyak yang saling mencontek saat evaluasi. 

14. Evaluasi selesai pukul 10.55 

                Semarang, 8 April 2013   

        Guru Kelas IVA 

                  

           Sri Wahyuni, S.Pd. 

           NIP. 19751104007012012 
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Catatan Lapangan 

Penerapan Model PBI dalam pembelajaran IPA 

Siklus 2 

 

Kelas  : IVA 

Materi  : Banjir 

Hari/Tanggal : Selasa, 16 April 2013 

Waktu  : 07.00-08.30  

 

Petunjuk: Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung sesuai keadaan yang terjadi di lapangan! 

 

1. Pembelajaran dimulai pukul 07.00 diawali dengan berdoa bersama. 

2. Sebagian besar siswa sudah mempersiapkan peralatan belajar. 

3. Guru sudah mengemukakan apersepsi yang memotivasi siswa. 

4. Siswa antusias saat media video ditayangkan 

5. Guru menyajikan permasalahan kontekstual sehingga siswa mengerti. 

6. Kelompok sudah dibagi sehingga siswa tidak ricuh mencari kelompoknya. 

7. Hanya siswa yang pandai mengerjakan tugas kelompok. 

8. Siswa berebut untuk mempresentasikan hasil karya. 

9. Siswa bersama guru merefleksi materi yang telah dipelajari. 

10. Sebagian besar siswa tenang saat mengerjakan evaluasi. 

11. Pembelajaran selesai pukul 08.25 

                 Semarang, 16 April 2013   

        Guru Kelas IVA 

    

        Sri Wahyuni, S.Pd. 

           NIP. 19751104007012012 
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Catatan Lapangan 

Penerapan Model PBI dalam pembelajaran IPA 

Siklus 3 

 

Kelas  : IVA 

Materi  : Tanah Longsor 

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2013 

Waktu   : 07.00-08.30 

Petunjuk: Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung sesuai keadaan yang terjadi di lapangan! 

1. Pembelajaran berlangsung pukul 07.05 

2. Siswa telah siap menerima pelajaran 

3. Sebagian besar siswa sudah berani mengemukakan pendapat saat diberi 

pertanyaan. 

4. Siswa antusias saat mendengarkan informasi dari guru. 

5. Siswa antusias dengan media yang ditampilkan guru. 

6. Siswa sudah tertib dalam berkelompok. 

7. Guru mulai bisa mengkondisikan kelas. 

8. Presentasi kelompok dibagi oleh guru sehingga siswa tidak berebut. 

9. Guru dan siswa merefleksi materi pembelajaran. 

10. Guru melontarkan pertanyaan kepada siswa yang belum paham. 

11. Siswa mengerjakan evaluasi dengan tertib. 

12. Pembelajaran selesai pukul 10.55       

            Semarang, 23 April 2013   

                 Guru Kelas IVA  

                  

                Sri Wahyuni, S.Pd. 

           NIP. 19751104007012012 
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LAMPIRAN 8 

FOTO-FOTO PENELITIAN 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Membuka Pelajaran 

 
Gambar 2. Mengemukakan Tujuan Pembelajaran, Apersepsi, dan Motivasi 
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Gambar 3. Penayangan video 

 

 
Gambar 4. Penyajian masalah 
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Gambar 5. Pemberian informasi 

 

 
Gambar 6. Pembagian Kelompok 
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Gambar 7. Siswa Berkelompok 

 

 
Gambar 8. Pembagian Tugas Kelompok 
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Gambar 9. Melakukan Percobaan 

 

 
Gambar 10. Mengamati Hasil Percobaan 
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Gambar 11. Menjelaskan Tugas Pemecahan Masalah 

 

 
Gambar 12. Membimbing Diskusi Kelompok 
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Gambar 13. Menyajikan Hasil Karya Kelompok 

 

 
Gambar 13. Pemberian penghargaan 
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Gambar 14. Merefleksi Materi Pembelajaran 

 

 
Gambar 15. Mengerjakan Evaluasi 
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Gambar 16. Melaksanakan Kegiatan Akhir 
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LAMPIRAN 9 

SURAT-SURAT PENELITIAN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 
 



218 

 

 

 

 
 


