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ABSTRAK 

 

Haryati, Sri. 2012 Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Metode 

Demonstrasi Berbasis Lingkungan Siswa Kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:  Drs. Umar 

Samadhy, M.Pd. Pembimbing II: Sutji Wardhayani, S.Pd.,M.Kes.                                                             

 

 

Berdasarkan  data awal di SDN kalikamal Brebes ditemukan berbagai 

masalah dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV antara lain: didalam 

pembelajaran guru menggunakan metode tidak sesuai dengan materi. Sehingga 

mengolah kelas kuarang optimal yang menjadikan siswa tidak aktif, kuarang 

antusias, bahkan siswa tidak menguasai konsep IPA. Faktor tersebut 

mengakibatkan pada hasil belajar siswa rendah. Metode demonstrasi berbasis 

lingkungan merupakan aternatif solusi untuk mengatasi masalah dalam 

pembelajaran IPA di SD pada kelas IV. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Penelitian menggunakan metode demonstrasi berbasis 

lingkungan. Penelitian dilakukan di SDN Kalikamal Brebes, dengan subjek 

penelitian kelas IV dengan jumlah 34 siswa, terdiri dari 17 perempuan dan 17 

laki-laki. Variabel yang digunakan adalah  keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. Sumber data berasal dari guru, foto, dan instrumen yang 

digunakan adalah observasi dan catatan lapangan. 

Hasil penelitian menunjukan keterampilan guru siklus I memperoleh 

skor 18 dengan kreteria cukup, Siklus II memperoleh skor 26 dengan kreteria 

baik, dan siklus III memperoleh skor 30 dengan kreteria sangat baik. Aktivitas 

siswa pada siklus I mendapat skor 17 dengan kreteria cukup, siklus II mendapat 

skor 23 dengan kreteria baik, dan siklus III mendapat skor 28 dengan kreteria 

sangat baik. Hasil belajar siswa setiap siklus mengalami peningkatan. Pada siklus 

I ketuntasan klasikal 58%, siklus II ketuntasan klasikal 76%, dan pada siklus III 

menigkat menjadi ketuntasan klasikal 85%. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan pembelajaran dapat berhasil, 

sehingga dapat dijadikan salah satu aternatif solusi untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA di SD.  

 

 

Kata kunci: Kualitas pembelajaran IPA, metode demonstrasi berbasis lingkungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal I  

disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan pontensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk 

mencapai tujuan pendidikan disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan yang 

sedang diperjuangkan untuk kemajuan bangsanya. Peran guru di sekolah sebagai 

pengajar adalah untuk meningkatkan  belajar siswa, supaya tujuan pendidikan 

tercapai.  

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi  Dasar Tingkat 

SD/MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 

Tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

bahwa standar kompetensi IPA merupakan Standar minimum yang secara 

nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi guru (Depdiknas  2006 : 575). 



2 

 

2 

 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 mata pelajaran IPA di 

SD/MI bertujuan sebagai berikut: (1) Memperoleh keyakinaan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya;  (2) Mengembangkan pengetahuan IPA dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

(3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; (4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; (5) Meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam;  (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) Memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTS.  

Pendidikan IPA yang baik harus dapat mencakup beberapa hal  

diantaranya adalah:  IPA harus dapat menolong siswa untuk dapat berpikir logis 

terhadap kejadian sehari-hari dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Kemampuan berpikir semacam itu akan berguna sepanjang hidup dan dapat 

berguna bagi kehidupan sehari-hari (Darmojdo. 1992 : 6)      

Pembelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang mencakup 

luas. Dalam pembelajaran IPA di SD guru berkewajiban mencapai ketuntasan 

pembelajaran yang sudah ditentukan Sekolah. Untuk mencapai ketuntasan guru 

memerlukan persiapan-persiapan didalam pembelajaran yang diperlukan seperti 
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perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi dan 

metode pembelajaran yang tepat. Berdasarkan yang terjadi didalam kelas IV 

dalam pembelajaran IPA belum secara optimal. Dalam pembelajaran guru kurang 

mengolah kelas dan kurang menggunakan metode yang sesuai dengan materi dan 

hanya mengaktifkan gurunya. Sehingga siswa tidak aktif, siswa kurang antusias 

dan siswa cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran IPA. Faktor tersebut 

berdampak pada siswa yaitu siswa tidak memahami materi IPA dan berpengaruh 

pada hasil belajar siswa yang rendah. 

Hal tersebut didukung dengan data di lapangan yang menujukan  nilai 

ulangan harian dan nilai ulangan akhir semester I tahun 2011/2012 siswa kelas IV 

SDN Kalikamal Brebes pada pembelajaran IPA belum mencapai kreteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah adalah 60. Hasil nilai 

ulangan akhir semester I tahun 2011/2012 siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes,  

pada pelajaran IPA nila yang terendah 20 dan nilai yang tertinggi 80 rata-rata 

kelas 55. Dari 34 siswa yang mencapai KKM hanya 13 siswa (38,23%),  

sedangkan yang tidak memenuhi KKM 21 siswa (61,76%). Dari hasil data 

tersebut maka pembelajaran IPA perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk 

meningkatkan kulitas pembelajaran IPA perlu meningkatkan keterampilan guru 

dan aktivitas siswa sehingga pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar  

siswa.    

Dari data hasil belajar IPA di atas menunjukan hasil belajar siswa 

sangat rendah, dikarenakan masalah konsep pelajaran IPA belum dipahami siswa. 

Hal ini harus segera diatasi supaya pembelajaran dapat mencapai sesuai dengan  
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tujuannya. Untuk mengatasi masalah tersebut guru menciptakan suasan 

pembelajaran yang menyenangkan.  Untuk pembelajaran yang menyenangkan 

seorang guru harus memilih dan menggunakan metode yang tepat dan sesuai 

dengan suatu konsep pada saat proses pembelajaran, sehingga akan menghasilkan 

pembelajaran menyenangkan, siswa akan dapat berusaha ingin tahu tentang 

konsep yang didengar atau yang dilihat, dengan begitu aktivitas belajar siswa akan 

muncul pada siswa karena keingin tahuan siswa  pada suatu konsep. Pembelajaran 

IPA yang dialami akan lebih bermakna dan tujuan pembelajaran IPA di SD akan 

tercapai.       

Salah satu untuk memperbaiki pembelajaran IPA adalah dengan 

menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan. Dalam pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan,  guru menjelaskan materi 

dengan sambil memperagakan suatu kejadian yang ada dilingkungan. Siswa dapat 

belajar sambil mengamati kejadian sesungguhnya yang berada di lingkungan 

disekitarnya dan dapat mengerti kejadian-kejadian alam yang ada dilingkungan.   

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti melakukan tindakan dengan 

menerapkan metode demonstrasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 

Irfan tahun 2012 dengan judul “Penerapan Metode Demonstrasi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Sukamenak pada Pembelajaran 

IPA Tentang Peristiwa Alam”. Ada peningkatan pada aktivitas siswa. 

Sedangkan hasil penlitian yang dilakukan Eko Wirosuprapto tahun 

2010 di Universitas Negeri Semarang dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Puisi melalui Pemanfaatan Lingkungan sekitar di Kelas V”, dapat 
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dilaksanakan dengan efektif dan mampu meningkatkan kemampuan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Manfaat dalam penelitian ini untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi berbasis 

lingkungan akan mendorong siswa belajar lebih aktif dan belajar secara efektif 

serta dapat menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Sumber belajar 

yang digunakan siswa  dalam belajar misalnya di sawah, perkebunan, keluarga, 

masyarakat dan sebagainya.  

Berdasarkan latar belakang masalah  maka peneliti akan melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

melalui Metode Demonstrasi Berbasis Lingkungan pada Siswa Kelas IV SDN 

Kalikamal Brebes”. 

 

1.2 Perumusan  Masalah  dan Pemecahan  Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

1.2.2 Masalah Umum 

Apakah melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA?  

1.2.3 Masalah Khusus 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 



6 

 

6 

 

1)  Apakah melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN 

Kalikamal Brebes? 

2) Apakah melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN Kalikamal Brebes? 

3) Apakah melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes? 

1.2.4 Pemecahan Masalah 

Alternatif pemecahan masalah yang dipilih untuk menyelesaikan 

masalah  diatas dengan menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan 

yang akan diterapkan dalam sebuah penelitian. Adapun langkah-langkah 

pemecahan masalah direncanakan sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan RPP dengan metode demonstrasi berbasis lingkungan 

2) Mempersiapkan sarana pembelajaran 

3) Melaksanakan siklus dengan metode demonstrasi berbasis lingkungan 

Langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi berbasis lingkungan dalam 

kegiatan pembelajaran IPA sebagai berikut: 

1) Guru menentukan topik 

Guru mengajukan masalah yang akan diselidiki dengan percobaan tanpa 

memberi tahu hasil percobaan. 

2) Guru memperkenalkan alat secara singkat 

3) Guru menjelaskan pelaksanaan Demonstrasi berbasis lingkungan 
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Membahas beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan 

demonstrasi berbasis lingkungan melalui tanya jawab. 

4) Guru melaksanakan demonstrasi atau percobaan 

Melakukan demonstrasi berbasis lingkungan sambil melakukan tanya jawab 

dengan siswa dan meminta mereka melakukan pengamatan secara kelompok 

atau indevidu. 

5) Siswa mengamati demonstrasi 

Siswa mengamati jalannya demonstrasi dan siswa merumuskan hasil 

pengamatan secara lisan ataupun tertulis. 

6) Guru melakukan tanya jawab apa yang didemonstrasikan 

Guru tanya jawab dengan siswa mengenai hasil percobaan, kesimpulan dan 

penjelasan dari demonstrasi. 

7) Guru menyipulkan yang didemonstrasikan 

Setelah diskusi guru merumuskan penjelasan atau kesimpulan percobaan 

secara lengkap di papan tulis. 

8) Siswa mencoba yang didemonstrasikan 

Guru memberi siswa pertanyaan dan latihan untuk melatih bahan yang 

didemonstrasikan. 

Htt//remen Maos. Blog spot. Com//2011/07/cter ptk. Fisika sma htm 

      

1.3 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai 

berikut : 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan siswa kelas 

IV SDN Kalikamal brebes. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1) Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

metode demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes. 

2) Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes. 

3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

metode demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes 

 

1.4  Manfaat  Penelitian 

1.4.1   Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan menjadi salah satu landasan     

dalam  pelaksanaan pembelajaran IPA agar kualitas pembelajaran IPA dapat  

meningkat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1  Bagi siswa  
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Penerapan metode demonstrasi berbasis lingkungan dapat menciptakan 

suasana belajar yang meyenangkan sehingga meningkatkan aktivitas 

serta hasil belajar pada pembelajaran IPA. 

1.4.2.2 Bagi guru 

Dengan penerapan metode demonstrasi berbasis lingkungan dapat 

membantu guru lebih kreatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

sehingga meningkatkan kemampuan guru penggunaan  keterampilan 

pembelajaran. 

1.4.2.3  Bagi sekolah 

Penggunaan metode demonstrasi berbasis lingkungan pada pembelajaran 

IPA digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga belajar lebih efektif dan 

efisien. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1    Kualitas  Pembelajaran 

2.1.1  Belajar 

Belajar merupakan proses internal yang komplek, yang melibatkan 

dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah 

kongnitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Rogers (dalam Mujiyono, 2009: 19) 

Proses belajar yang mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan 

belajar tertentu.  

Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 

berlangsung secara progressif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, maka 

responnya menjadi lebih baik, sebaliknya bila tidak belajar maka responya 

menurun. Menurut Skinner (dalam Sayiful, 2008: 14) Belajar adalah suatu 

perubahan perilaku pada diri seorang yang kemungkinan atau peluang terjadinya 

respon setelah mengalami belajar.  

Belajar adalah suatu proses yang komplek, sejalan dengan menurut  

Gagne (2008 : 17) Belajar merupakan kegiatan yang komplek, dan hasil belajar 

berupa kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan: (1) stimulasi yang berasal 

dari lingkungan; dan (2) proses kongnitif yang dilakukan oleh pelajar. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Dengan 
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demikian belajar adalah seperangkat proses kongnitif yang mengubah sifat 

stimulasi lingkungan, melewati pengolahan infromasi, dan menjadi kapabilitas. 

Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan indevidu dalam 

perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. 

Abdillah (dalam Aunurrahman, 2009: 35) 

Belajar merupakan kegiatan yang komplek. Hasil belajar berupa 

kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan 

nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut dari simulasi dengan lingkungan dan proses 

kongnitif yang dilakukan oleh pembelajar. Dengan demikian belajar adalah 

seperangkat proses kongnitif yang mengubah sifat simulasi lingkungan, melewati 

pengolahan infromasi, menjadi kapabilitas baru. (Gagne, 2007: 3). Belajar 

merupakan perubahan kecakapan  atau disposisi pembelajaran yang berlangsung 

dalam periode waktu tertentu dan  tidak dapat dianggap berasal dari proses 

pertumbuhan. Pengertian ini mengandung beberapa unsur pokok dalam belajar 

yaitu: (a) perubahan yang diakibatkan oleh belajar adalah berupa perubahan 

perilaku; (b) setiap perubahan pada perilaku dapat diketahui dengan cara 

membandingkan perilaku yang dimiliki oleh pembelajar sebelum dan perilaku 

setelah berada dalam situasi belajar; (c) perubahan perilaku yang berupa 

peningkatan kecakapan kinerja tertentu, ataupun perubahan sikap, minat, dan 

nilai; (d) perubahan perilaku yang diperoleh harus dapat bertahan dalam waktu 

lama; (e) perubahan perilaku harus dapat dibedakan dengan perubahan yang 

diakibatkan oleh belajar.  
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Dalam pengertian yang umum dan sederhana, belajar diartikan sebagai 

aktivitas untuk memperoleh pengetahuan.  Secara khusus Belajar adalah proses 

orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan dan sikap. Kemampuan 

orang untuk belajar menjadi ciri penting yang membedakan jenisnya dari jenis-

jenis mahluk yang lain. Gredler (dalam Aunurrahman, 2009: 38).    

Dari pengertian-pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada 

tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang untuk mendapatkan hasil yang 

semaksimal mungkin dalam aspek kongnitif, afektif, maupun psikomotorik yang 

dihasilkan dari interaksi dengan linkungannya. 

 

2.1.2 Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali agar orang lain belajar atau dapat terjadi perubahan yang relatif 

menetap pada diri orang lain. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang memiliki kemampuan atau kopetensi dalam merancang 

dan mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. Menurut Miarso (dalam 

Martinis, 2012: 66) Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik 

untuk membuat pembelajar agar dapat belajar untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal.  

Pembelajaran adalah desain dan pengembangan penyajian infromasi dan 

aktivitas-aktivitas yang diarahkan pada hasil belajar tertentu. Walter (1996: 97) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai intervensi pendidikan yang dilaksanakan 
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dengan tujuan tertentu, bahan atau prosedur yang ditargetkan pada pencapaian 

tujuan tertentu, dan pengukuran yang menentukan perubahan pada perilaku. 

Dengan membandingkan dengan istilah kurikulum seperti yang telah dikutip 

Reigeluth (1999: 6) menyatakan bahwa perbedaan utama antara kurikulum dan 

pembelajaran adalah bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang diajarkan, 

sedangkan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana mengajarkannya. Smith 

(dalam Martinis, 2012: 66)  

Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 

untuk siswa. (Isjono, 2009: 14) Pemebelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisensi dan efektifitas kegiatan belajar 

yang dilakukan peserta didik.  

Pembelajaran merupakan suatu perkembangan pengertian. Pembelajaran 

dibedakan menjadi dua pengertian yaitu spontan dan ilmiah. Pengertian spontan 

adalah pengertian yang didapat dari pengalaman anak dalam sehari-hari. 

Pengertian ilmiah adalah pengertian yang didapat siswa dari ruangan kelas, atau 

yang diperoleh dari pelajaran sekolah. Suparno (dalam Isjono, 2009: 55) 

mengataan kedua konsep itu saling berhubungan terus menerus. Apa yang 

dipelajari siswa di sekolah dapat mempengaruhi perkembangan konsep yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan sebaliknya.   

Pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat 

indevidual, yang merubah simulasi dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah 

infromasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan hasil belajar untuk memberikan 
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kemapuan kepada pelajar untuk melakukan berbagai penampilan. Gagne (dalam 

Sugandi, 2006: 9). Senada menurut Bringgs (1992) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi pelajar 

sedemikian rupa sehingga pelajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi 

berikutnya dengan lingkungan.  

Pembelajaran yang berorientasi membawa perubahan pada perilaku dan 

memberikan makna bagi pembelajar. (Sugandi, 2005: 9) Pembelajaran merupakan 

suatu kumpulan proses yang bersifat indevidual, yang merubah stimulasi dari 

lingkungan seseorang kedalam sejumlah infromasi, yang selanjutnya dapat 

meyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Hasil 

belajar itu memberikan kemampuan kepada si belajar untuk melakukan berbagai 

penampilan.  

Dari pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) antara 

guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang saling berinteraksi dalam 

pembelajaran untuk memperoleh perubahan perilaku suatu ilmu yang didukung 

dengan likungannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.   

 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat di maknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara 

definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tindakan dalam mencapai tujuan atau 

sasaran. Efektvitas merupakan konsep yang sangat penting, karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seorang dalam mencapai sasaran 
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atau tujuan. Untuk mencapai keberhasilan seorang dengan belajar yang sebagai 

komunikasi terencana yang dapat menghasilkan perubahan atas sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan dalam berhubungan dengan perilaku yang 

diperlukan indevidu untuk mewujudkan keberhasilan.     

Kualitas pembelajaran suatu konsep yang sangat penting, karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai 

sasarannya atau suatu tingkat pencapaian tujuan. Hoy dan Miskel (dalam 

Daryanto, 2010:  57) Belajar dapat dikatakan sebagai komunikasi terencana yang 

menghasilkan perubahan sikap, keterampilan, pengetahuan yang berhubungan 

dengan sasaran khusus yang berkaitan pola perilaku, diperlukan indevidu untuk 

mewujudkan secara lengkap tugas atau pekerjaan tertentu untuk mendapatkan 

keberhasilan. 

Kualitas pembelajaran adalah tingkat untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Aspek-

aspek yang diperoleh dari kualitas pembelajaran yaitu : (1) Peningkatan 

pengetahuan; (2) Peningkatan pada keterampilan; (3) Peningkatan perubahan 

sikap; (4) Peningkatan perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan 

integrasi; (7) peningkatan partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural.  

Kualitas pembelajaran merupakan kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai keberhasil dalam belajar, keberhasilan dalam 

belajar adalah perubahan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Agar siswa yang 
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berkualitas didalam belajar, seorang guru harus memahami kekurangan dari siswa 

tersebut dan mencari cara untuk menutupi kurangan siswa dalam belajar.  

Untuk mencapai kualitas pembelajaran peneliti menggunakan tiga 

komponen sebagai berikut: 

2.1.3.1  Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skill) merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Rusman (2010: 80-92) 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skill) merupakan bentuk-bentuk perilaku 

bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai 

modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara terencana dan 

profesional. Profesi yang dimaksud meliputi delapan keterampilan dasar mengajar 

meliputi: 

1) Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan cara guru dalam ucapan verbal 

yang meminta respon dari siswanya. Respon tersebut dapat berupa pengetahuan 

sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Dengan kata lain, 

keterampilan bertanya merupakan simulasi efektif yang mendorong kemampuan 

berfikir siswa. 

2) Keterampilan memberi penguatan 

Keterampilan memberi penguatan diartikan dengan tingkah laku guru 

dalam merespon secara positif baik yang bersifat verbal ataupun nonverbal yang 
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merupakan modivikasi suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku tersebut timbul kembali.  

3) Keterampilan menggunakan variasi 

Keterampilan menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam kontek proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, 

sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukan ketekunan, 

keantusiasan, serta berperan secara aktif.  

4) Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan berarti menyajikan infromasi lisan yang 

diorganisasikan dengan tujuan menujukan hubungan. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah proses penalaran siswa, dan bukan indoktrinasi. 

5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian agar terpusat 

kepada apa yang akan dipelajari. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan 

guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Maksudnya adalah kegiatan guru 

untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Maksudnya adalah memberikan 

gambaran tentang apa yang telah pelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian 

siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu 

proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap 
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muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai infromasi atau pengalaman, 

mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. 

7) Keterampilan mengolah kelas 

Keterampilan mengolah kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara  kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan 

kekondisi jika terjadi ganguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun 

melakukan kegiatan remdial. 

8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan 

sebagai perbuatan guru dalam kontek belajar-mengajar yang hanya melayani  3-8 

siswa untuk kelompok kecil, dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya 

bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-

kelompok yang lebih kecil.  

Seorang Guru dalam pembelajaran untuk mengolah kelas dengan baik, 

harus memiliki keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki. 

keterampilan dasar merupakan modal dasar guru yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, selain itu guru yang ingin meningkatkan keahliannya dapat 

mempelajari dan dapat menguasai segala keterampilan yang dapat dipakai dalam 

pembelajaran. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa, 

peneliti menggunakan keterampilan selama penelitian dalam pembelajaran IPA 

melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan menggunakan keterampilan 

sebagai berikut: (1) Keterampilan bertanya; (2) Keterampilan memberi penguatan 

pada siswa; (3) Keterampilan menjelaskan; (4) keterampilan menggunakan 
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variasi; (5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil; (7) Keterampilan mengolah kelas pelajaran; 

(8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.   

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas artinya “ Kegiatan atau keaktifan”,  jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan seorang yang terjadi baik fisik maupun non fisik 

merupakan suatu aktivitas. Supriyati (dalam Hamalik, 2004: 34). 

Aktivitas artinya ”Kegiatan atau keaktifan “. Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun nonfisik 

merupakan aktivitas. (Mulyono, 2001: 26)  

Aktivitas belajar akan terjadi pada diri pembelajaran apabila terdapat 

interaksi antara situasi simulasi dengan isi memori sehingga perilakunya berubah 

dari waktu sebelum dan setelah adanya situasi simulasi tersebut. Perubahan 

perilaku pada diri pembelajaran itu menunjukan bahwa pembelajaran telah 

melakukan aktivitas belajar (Anni, 2004 :  4). 

Menurut John (dalam Dimiyati, 2006 :  44) mengemukakan bahwa 

belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, 

maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri, guru sekedar pembimbing dan 

mengarah.  Dan Hamalik (2001: 171) mengatakan bahwa pengajaran yang efektif 

adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Rousseau (dalam sardirman, 

1994: 96) yang memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus 

diperoleh dengan pengamatan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas 
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yang diciptakan sendiri, penyelidikan sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan 

sendiri, baik secara rohani maupun teknisis, ini akan menujukan setiap siswa yang 

belajar harus aktif, tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak mungkin terjadi.  

Menurut Rohani (2004: 96) menyatakan bahwa belajar yang berhasil 

mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Aktivitas fisik adalah siswa giat-aktif dengan anggota badan, membuat suatu 

bermain atau bekerja, siswa tidak duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya 

pasif. Kegiatan fisik tersebut sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat siswa 

melakukan percobaan, membuat konstruksi model, dan lain-lainnya. Sedangkan 

aktivitas psikis (kejiwaan) terjadi jika daya jiwanya bekerja sebaik-baiknya atau 

banyak berfungsi dalam pembelajaran. Seperti mendengarkan, mengamati dan 

sebagainya. 

Htt://www.pengertiandefinisi.com/20011/05/pengertian-aktivitas-belajar. 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran banyak sekali macamnya. 

Menurut Paul B. Diedrich (dalam  Martinis,  2012: 181) membuat kegiatan siswa 

ada 8 kelompok antara lain: 

1) Kegiatan-Kegiatan Visual 

 Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati demonstrasi, eksperimen, 

mengamati pekerjaan orang lain atau bermain. 

2) Kegiatan-Kegiatan Lisan (Oral)  

Mengemukakaan suatu fakta atau prinsip, menghubugkan suatu tujuan, 

mengajukan pertanyaan, menyatakan merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawan cara, diskusi, dan interupsi.   
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3) Kegiatan-Kegiatan Mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan, atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan permainan. 

4) Kegiatan-Kegiatan Menulis 

Menulis cerita, menulis karangan, menulis laporan, angket, meyalin, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes. 

5) Kegiatan-Kegiatan Menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6) Kegiatan-Kegiatan Metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

konstruksi, model, mereparasi, bermain dan berternak. 

7) Kegiatan-Kegiatan Mental 

Merenungkan, menanggapi, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

8) Kegiatan-Kegiatan Emosional 

Menaruh minat, membedakan, merasa bosan, bergairah, berani, tenang dan 

gugup.  

Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan atau prilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan siswa akan menyebabkan suasana 

pembelajaran akan lebih hidup karena siswa mau aktif untuk belajar. Menurut 

Soemanto (dalam  Dona  2006: 107). Setiap situasi ciri manapun dan kapan saja 

memberi kesempatan belajar kepada seseorang. Situasi ini ikut menentukan 
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tindakan terhadap belajar yang dipilih. Berikut beberapa aktivitas belajar siswa 

dalam beberapa situasi.  

1) Mendengarkan 

Dalam proses belajar mengajar disekolah sering ada ceramah dari 

guru. Tugas belajar adalah mendengarkan. Kasus demikian terjadi pula dalam 

situasi diskusi, seminar, lokakarya, demonstrasi ataupun resitasi. Apabila dalam 

situasi ini orang mendengarkan dengan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai 

tujuan belajar, maka orang itu adalah belajar. Melalui pendengarannya, siswa 

berinteraksi dengan lingkungan sehingga dirinya berkembang.    

2) Memandang atau melihat 

Setiap simulasi visual memberi kesempatan bagi seseorang untuk 

belajar. Lingkungan sekitar kita, merupakan obyek-obyek yang memberi 

kesempatan untuk belajar. Apabila kita memandang segala tindakan suatu dengan 

tindakan tertentu untuk mencapai tujuan yang mengakibatkan perkebangan dari 

kita, maka dalam hal demikian kita sudah belajar. 

3) Menulis atau mencatat 

Tidak semua aktivitas mencatat adalah belajar. Mencatat yang 

termasuk sebagai belajar yaitu apabila dalam mencatat itu orang memahami dan 

memanfaatkan infromasi bagi perkebangan pribadi kita, serta menggunakan 

tindakan tertentu agar catataan itu nantinya berguna bagi pencapaian tujuan 

belajar. 
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4) Membaca 

Membaca untuk keperluan belajar harus pula menggunakan tindakan. 

Membaca dengan tindakan misalnya dengan memulai perhatikan judul-judul bab, 

topik-topik utama dengan berorientasi kepada kebutuhan dan tujuan.  

5) Membuat ikhtiar atau ringkasan 

Ikhtiar atau ringkasan ini dapat membantu kita dalam mengingat atau 

mencari kembali materi dalam buku untuk masa-masa yang akan datang.    

6)  Mengingat 

Mengingat tentang sesuatu, belum termasuk sebagai aktivitas belajar. 

Mengingat yang didasari atas kebutuhan serta kesadaran untuk mencapai tujuan 

belajar termasuk aktivitas anak dalam belajar.  

7) Berpikir 

Berpikir adalah termasuk aktivitas anak dalam belajar. Dengan 

berpikir, orang memperoleh penemuan baru, setidaknya orang menjadi tahu 

tentang hubungan antar sesuatu.  

8) Latihan atau praktek 

Latihan atau praktek adalah termasuk aktivitas anak dalam belajar. 

Dengan latihan dan praktek pada materi ini membantu siswa untuk lebih lama 

mengingat materi atau pelajaran yang telah di sampaikan. 

Aktivitas siswa adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan siswa dalam proses pembelajaran dengan melakukan membangun 

pengetahuannya sendiri tentang konsep-konsep dengan bantuan guru. Peneliti 

dalam penelitian pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 
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lingkungan  menggunakan 8 aktivitas siswa antara lain: (1) Mendengarkan 

penjelasan guru; (2) Melihat demonstrasi guru; (3) menulis atau mencatat hasil 

demonstrasi; (4) Membaca hasil demonstrasi; (5) Membuat ringkasan yang 

didemonstrasi; (6) Mengingat yang didemonstrasikan; (7) Merumuskan masalah; 

(8) Siswa melakukan demonstrasi.   

2.1.3.2 Hasil Belajar 

2.1.3.3.1  Definisi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki  siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004: 22). Hasil belajar ada 

tiga macam antara lain: (1) Keterampilan dan kebiasaan; (2) Pengetahuan dan 

pengarahan; dan (3) Sikap dan cita-cita. 

Hasil belajar sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, 

yang dapat diamati dan diukur dengan perubahan pengatahuan sikap dan 

keterampilan. Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, sikap tidak sopan menjadi sopan dan sebagainya 

(Hamalik, 2002 : 155). 

http://zaifbio.wordpress.com/2012/09/02/pengertian-hasil-belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pelajar. Oleh karena itu apabila 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka peruban perilaku 

yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran perubahan 
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perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku 

yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukan bahwa belajar telah 

terjadi. Perumusan tujuan pembelajaran itu adalah yakni hasil belajar yang 

diinginkan pada diri pembelajaran, agak lebih rumit untuk diamati dibandingkan 

tujuan lainnya, karena tujuan pembelajaran tidak dapat diukur secara langsung. 

(Anni, 2006: 5-6) 

Teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 

tiga kategori ranah antara lain: kongnitif, afektif, dan psikomotorik. (Suprijono, 

2009: 6-7) Hasil belajar yang harus dicapai sebagai berikut: 

1) Ranah kongnitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu: pengetahuan/ingatan (C1), pemahaman (C2), penerapan/aplikasi 

(C3), analisis ( C4), evaluasi (C5) dan kreasi (C6). 

2) Ranah afektif 

Ranah ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi 

lima jenjang kemampuan yaitu: menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 

organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.  

3) Ranah psikomotor 

Ranah ini berkaitan dengan keterampilan motorik, manipulasi benda-

benda, koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). Tipe hasil 

belajar kongnitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor karena lebih 
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menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus menjadi bagian 

dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria 

dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa 

sudah memhami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingka laku yang lebih 

baik lagi.   

Berdasarkan pengertian diatas maka hasil belajar adalah suatu penilaian 

akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan 

tersimpan dalam jangkau waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-

lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membetuk pribadi indevidu yang 

selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah cara 

berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

 

2.1.3.3.2  Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan 

lingkngannya. Perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari interaksi dengan 

lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja, dengan demikian 

belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri indevidu. 

Sebaliknya apabila terjadi perubahan dalam diri indevidu maka belajar tidak 

dikatakan berhasil. (Ali, 2011: 1) Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud 

adalah profesional yang dimiliki oleh guru. artinya kemampuan dasar guru baik 
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dibidang kongnitif (intelektual), bidang sikap (afektif),  dan bidang perilaku 

(psikomotorik).   

Hasil belajar siswa yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Dari pendapat ini yang 

dimaksud adalah faktor dalam diri siswa perubahan kemampuan yang dimilikinya 

seperti yang dikemukkan oleh Clark pada tahun 1981 bahwa hasil belajar siswa di 

sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh 

lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang 

paling dominan berupa kualitas pembelajaran (Sudjana, 2006 : 39). 

Menurut Hakim (2000: 11-21) faktor-faktor yang mempegaruhi hasil 

belajar sebagai berikut: 

1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri indevidu itu sendiri. 

a. Faktor biologis (Jasmaniah) 

Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan 

fisik atau jasmani indevidu yang bersangkutan, terutama kondisi fisik yang 

normal yang meliputi keadaan otak, panca indra, seluruh anggota tubuh 

dan organ-organ tubuh dalam keadaan normal. Yang kedua kesehatan 

fisik, kesehatan fisik yang sehat dan fit sangat mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa. 

b. Faktor psikologis (Rohaniah) 

Faktor psikologis meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi metal 

siswa. Kondisi mental yang mantap dan setabil akan tampak dalam 

menghadapi segala hal dalam proses belajar. 
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2) Faktor eksternal yaitu faktor bersumber dari luar indevidu itu sendiri 

a. Faktor lingkungan keluarga 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga merupakan lingkungan yang utama 

dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang dan faktor yang 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Faktor keluarga yang menetukan 

keberhasilan pada siswa antara lain: keluarga yang harmonis, peralatan 

sekolah yang cukup, ekonomi keluarga cukup, dan suasana di rumah 

tenang. 

b. Faktor lingkungan sekolah  

Keberhasilan belajar disekolah adalah tata tertib dan disiplin yang tegakan 

secara konsekuen dan konsisten, dengan cara ini belajar akan berjalan 

dengan baik. Selain itu kondisi lingkungan sekolahpun mempengaruhi 

kenberhasilan belajar anatar lain: peralatan sekolah yang cukup, guru 

cukup memadai, gedung sekolah memenuhi persyaratan dan adanya 

keharmonisan antar personil.  

c. Faktor lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat dapat menujang keberhasilan belajar diantaranya 

lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang melaksanakan kursus 

tertentu, seperti kursus bahasa asing, keterampilan tertentu, bimbingan tes, 

kursus pelajaran tambahan, sanggar majelis taklim dan sebagainya. 

d. Faktor waktu 

Faktor yang menghambat keberhasilan belajar yang sering menjadi 

masalah adalah faktor waktu. Siswa tidak bisa mengatur waktu  dengan 
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sebaik-baiknya untuk belajar, sehingga hasil belajar siswa kurang 

maksimal. Keseimbangan antara kegiatan belajar dengan kegiatan yang 

bersifat hiburan sangat perlu supaya siswa tidak kejenuhan dan kelelahan 

belajar, tujuannya supaya siswa dapat meraih prestasi belajar yang 

maksimal.  

 

2.2 Hakikat Pembelajaran  IPA di  SD 

2.2.1  Pengertian IPA 

Dari segi istilah yang digunakan IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam 

berarti “Ilmu” tentang “Pengetahuan Alam”. “Ilmu” artinya suatu pengetahuan 

yang benar. Pengetahuan yang benar artinya pengetahuan yang dibenarkan 

menurut tolak ukur kebenaran ilmu, yaitu rasional dan obyektif. Rasional artinya 

masuk akal atau logis, diterima oleh akal sehat. Sedangkan obyektif artinya sesuai 

dengan obyeknya, sesuai dengan keyataannya, atau sesuai dengan pengalaman 

pengamatan melalui panca indra. Pengetahuan alam sudah jelas Artinya adalah 

pengetahuan tentang alam semesta dengan segala isinya. Adapun “pengetahuan” 

itu sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Jadi secara singkat 

IPA adalah “Pengetahuan yang rasional dan objectif tentang alam semesta dengan 

segala isinya. (Darmodjo, 1993: 3) 

IPA merupakan suatu cara atau metode untuk mengamati alam juga 

mengamati dunia  yang bersifat analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan 

antara suatu fonemena dengan fonemena yang lain sehingga keseluruhannya 
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membentuk suatu perspektif yang baru tentang obyek yang diamati (Darmodjo, 

1993: 3).  

IPA merupakan suatu ilmu yang menawarkan cara-cara kepada kita 

untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, IPA pun menawarkan cara kepada 

kita untuk dapat memahami kejadian, fenomena, dan keragaman yang terdapat di 

alam semestra, dan yang paling penting adalah IPA juga memberikan pemahaman 

kepada kita bagaimana caranya agar kita dapat hidup dengan cara menyesuaikan 

diri terhadap hal-hal tersebut (Yuliaratiningsih, 2009: 1) 

Menurut Wahyana (dalam Trianto, 2010: 136) mendefinisikan IPA 

sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta 

menutut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka dan jujur.  

IPA didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) bahwa 

“IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, 

atau prinsif saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. Selain itu IPA 

juga merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta 

gejala alam. Fakta gejala alam tersebut menjadikan pembelajaran IPA tidak hanya 

verbal tetapi juga faktual. Hakikat IPA sebagai proses diwujudkan dengan 

melaksanakan pembelajaran yang melatih keterampilan proses bagaimana cara 

produk sain ditemukan. 
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2.2.2  Hakikat IPA  

Hakikat IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap 

ilmiah. IPA juga dipandang sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. 

IPA sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menemukan 

pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan yang diajarkan 

dalam sekolah atau luar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran atau 

disminisasi pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau 

cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim 

disebut metode ilmiah (scientific method) Donoseputro (dalam Trianto, 2001: 

137)  . 

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

pengembangan sikap dan teknologi. Artinya belajar IPA memiliki dimensi proses, 

dimensi hasil (produk), dimensi penegembangan sikap ilmiah, dan IPA sebagai 

teknologi. Keempat dimensi tersebut bersifat saling terkait. (Sulistyorini 2007: 9-

10) mengemukakan bahwa proses belajar mengajar IPA seharusnya mengandung 

tiga dimensi IPA yaitu:  

2.2.2.1 IPA sebagai Produk 

IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis IPA 

terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam 

bentuk buku teks. Buku teks IPA merupakan body of knowledge dari IPA. Buku 

teks IPA memang penting, tetapi ada sisi lain kalah penting yaitu dimensi 

“proses” maksudnya proses mendapatkan ilmu itu sendiri. IPA sebagai produk 

juga merupakan hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan data yang disusun 
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secara lengkap dan sistematis. Contoh IPA sebagi produk dalam penelitian ini 

adalah bahan yang memiliki sifat berbeda-beda dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan manusia yang bermacam-macam. 

2.2.2.2 IPA sebagai Proses 

IPA sebagai proses, yang dimaksud dengan “Proses” adalah proses 

pendapatan IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi yang 

dimaksud proses IPA tidak lain adalah metode ilmiah. Untuk anak SD, metode 

ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan 

bahwa  pada akhirnya akan terbentuk paduan yang lebih utuh sehingga anak SD 

dapat melakukan penelitian sederhana. Pertahapan pengembangannya disesuaikan 

peneliti atau ekseperimen, yakni meliputi: (1) obsever; (2) klasifikasi; (3) 

interprestasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7) 

merencanakan dan melaksanakan penelitian; (8) inferensi; (9) aplikasi; (10) 

komunikasi. Pada hakikatnya keterampilan dasar dalam pembelajaran IPA disebut 

juga keterampilan proses. Contoh IPA sebagai proses dalam penelitian ini adalah 

pada saat siswa melakukan demonstrasi, siswa dapat menulis hasil, dan siswa 

dapat menyipulkan dari yang telah didemonstrasikan.    

2.2.2.3 IPA Sebagai Pemupuk Sikap 

Sain sebagai sikap yaitu memotivasi siswa untk mengembangkan 

pentingnya mencari jawaban dan penjelasan rasional tentang fenomina alam dan 

fisik serta melibatkan dalam aktivitas pembelajaran. Menurut Harlen (dalam  

Darmodjo, 1993), setidak-tidaknya ada sembilan aspek sikap dari ilmiah yang ada 

dan dapat dikembangkan pada anak usia SD, yaitu: (1) Sikap ingin tahu; (2) Sikap 
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ingin mendapatkan sesuatu yang baru; (3) Sikap kerja sama; (4) Sikap tidak putus 

asa; (5) Sikap tidak berpraserangka; (6) Sikap mawas diri; (7) Sikap bertanggung 

jawab; (8) Sikap berpikir bebas; (9) Sikap kedisiplinan diri. Contoh IPA sebagai 

pemupuk sikap dalam penelitian ini adalah saling bekerjasama, menghargai 

pendapat orang lain, dan jujur. 

2.2.2.4 IPA sebagai teknologi 

Hakikat IPA dari waktu kewaktu mengalami perkembangan. Tidak lepas 

dari perkembangan pelaksanaan metode ilmiah yang tergantung kepada kemajuan 

teknologi pada saat itu. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dari belajar IPA. IPA bersifat 

praktis sebagai bekal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh IPA 

sebagai teknologi dalam penelitian adalah membuat penghapus dari kapas untuk 

menghapus tulisan yang dipapan tulis. 

Belajar IPA terdiri dari empat konsep yaitu konsep IPA sebagai produk, 

IPA sebagai proses, IPA sebagai pemupuk sikap ilmiah dan IPA sebagai 

teknologi. Perpaduan antara empat konsep tersebut dalam pembelajaran IPA guru 

ataupun siswa dapat belajar pengetahuan lebih dalam lagi. Pembelajaran IPA 

dengan empat konsep tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik 

aktifitas siswa ataupun keterampilan guru sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai. 

2.2.3 Pembelajaran  IPA di SD 

Mata pelajaran IPA di SD berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 
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pengetahuan saja tapi  berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsif-prinsif saja, 

tetapi merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan menjadi 

wahana bagi siswa SD untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta 

menerapkan didalam kehidupan sehari-hari.  

Mata pelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa: memahami konsep-

konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat mempelajari alam 

sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk 

menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, mencintai alam semesta, serta menyadari kebesaran dan keagungan 

Tuhan.  

Menurut Rutherford dan Ahlgren (dalam Yuliariatiningsih. 2009: 5-6) 

mengemukakan beberapa alasan mengapa IPA layak dijadikan sebagai mata 

pelajaran dasar dalam pendidikan anata lain: 

1) IPA dapat memberi seseorang pengetahuan tentang lingkungan biofisik dan 

perilaku social yang diperlukan untuk mengembangkan pemecahan yang 

efektif bagi masalah-masalah local dan global. 

2) Dengan penekanan dan penjelasan akan adanya saling ketergantungan antara 

mahluk hidup yang satu dengan mahluk hidup yang lain beserta 

lingkungannya, IPA akan membantu mengembangkan sikap berpikir seseorang 

terhadap lingkungan dan dalam memanfaatkan teknologi. 

3) Kebiasaan berfikir ilmiah dapat membantu seseorang dalam setiap kegiatan 

kehidupan sehingga peka terhadap permasalahan yang seringkali melibatkan 

sejumlah bukti, pertimbangan kuantitaif, alasan logis, dan ketidak pastian. 
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4) Prinsif-pronsif teknologi memberi seseorang dasar yang kuat untuk menilai 

penggunaan teknologi baru beserta implikasinya bagi lingkungan dan budaya.  

5) Pendidikan IPA dan teknologi secara terus menerus dapat memberikan piranti 

untuk menentukan sikap terhadap sejumlah masalah dan pengetahuan baru 

yang penting. 

6) Potensi IPA dan teknologi guna meningkatkan kehidupan, tidak akan 

teralealisasikan tanpa didukung oleh pemahaman masyarakat umum terhadap 

IPA, matematika, dan teknologi, serta kebiasaan berpikir ilmiah.  

Connor (1990) mengemukakaan pendidikan IPA di SD harus secara 

konsisten berorientasi pada (1) Pengembangan keterampilan proses, (2) 

Pengembangan konsep, (3) Aplikasi, dan (4) Isu social yang berdasarkan pada 

IPA. 

Khusus untuk keterampilan proses dalam pembelajaran IPA, Mechling 

dan Oliver (1983) mengemukakan bahwa penekanan yang diberikan dalam 

pengajaran keterampilan proses IPA adalah pada keterampilan-keterampilan 

berpikir. Keterampilan berpikir dapat berkembang pada anak selama anak diberi 

kesempatan untuk berlatih menggunakan keterampilan-keterampilan tersebut. 

Dengan keterampilan-keterampilan proses IPA, yang salah satu diantaranya 

adalah keterampilan mengajukan pertanyaan, maka siswa SD dapat mempelajari 

IPA sebanyak-banyaknya, sesuai dengan keinginan mereka untuk mengetahui dan 

mempelajari IPA tersebut selam hidupnya.   

Holt (1991) menyebutkan ciri-ciri siswa SD antara lain: rasa ingin tahu 

yang berlebihan, mengeksplorasi, menemukan, mempelajari sesuatu yang baru, 
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dan berinteraksi. Untuk mendorong munculnya rasa ingin tahu siswa SD tersebut, 

terlebih dahulu perlu dilakukan eksplorasi terhadap apa yang akan dipelajari, 

sehingga pertanyaan yang muncul dari kegiatan eksplorasi tersebut dapat dijawab 

dengan percobaan yang dilakukan oleh siswa sendiri untuk menemukan konsep-

konsep baru.  

Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Kurikulum KTSP (Depdiknas, 

2006) secara terperinci adalah: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaban, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

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

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

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

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam dan gejala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 

(6) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS.    

Mata pelajaran IPA di SD berfungsi untuk menguasai konsep dan 

manfaat IPA dalam kehidupan sehari-hari serta untuk melanjutkan pendidikan 

kesekolah Menengah pertama SMP atau MTS, serta bertujun: (1) menanamkan 

pengetahuan-pengetahuan dan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari; 2) menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap 
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IPA dan Teknologi; 3) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 4) ikut serta dalam 

memelihara,  menjaga dan melestarikan lingkungan alam, mengembangkan 

kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi IPA, lingkungan , 

teknologi, dan masyarakat; 5) menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai 

salah satu ciptaan Tuhan (Depdiknas, 2004: 6). 

Ruang lingkup IPA di SD secara umum meliputi dua aspek yitu kerja 

ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan 

penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, pemecahan 

masalah, sikap dan nilai ilmiah. Lingkup pemahamman konsep dalam kurikulum 

KTSP relatif sama jika dibandingkan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) yang sebelumnya digunakan. Secara terperinci lingkup materi yang 

terdapat dalam kurikulum KTSP adalah: (1) mahluk hidup dan proses 

kehidupannya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan intreaksinya dengan 

lingkungan, serta kesehatan. (2) benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi: cair, padat dan gas. (3) energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, 

panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana. (4) bumi dan alam semesta 

misalnya: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainya.      

Sehingga perlu diciptakan kondisi pembelajaran IPA di SD yang dapat 

mendorong siswa untuk aktif dan ingin tahu, dengan menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Maka dalam pembelajaran IPA guru 
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memerlukan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan pelajaran IPA  untuk 

mengembangkan kompetensi siswa dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA di SD menurut piaget (dalam Syah, 2009: 44) 

mengklasifikasikan teori perkembangan belajar menjadi empat kategori yaitu: 

1) Tahap sensorimotor, pada tahap sensorimotor yang terjadi dari lahir hingga 

usia 2 tahun,  merupakan tahap pertama piaget. Tahap ini, perkembangan metal 

ditandai oleh kemajuan yang besar dalam kemampuan bayi untuk 

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi (seperti melihat dan 

mendengar) melalui gerak-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Pada tahap ini 

terbentuk konsep kepermanenan obyek dan kemajuan gradual dari refleksi ke 

perilaku yang mengarah kepada tujuan.   

2) Tahap praoperasional, Pada tahap ini terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun, tahap 

ini perkembangan anak dilihat dari melukis dunia dengan kata-kata dan 

gambar-gambar. Perkembangan ini berada pada anak yang telah memiliki 

penguasaan sempurna mengenai object permanence.  

3) Tahap oprasional konkrit, Pada tahap ini berlangsung dari usia 7 hingga 11 

tahun, tahap ini anak dapat melakukan penalaran logis disertai pengalaman 

konkrit. Kemampuan anak sudah dapat ke dalam contoh-contoh yang spesifik 

atau konkrit.  
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4) Tahap operasional formal, pada tahap ini yang terlihat pada usia 11 hingga 15 

tahun, tahap ini indevidu melampai dunia nyata, pengalaman-pengalaman 

konkrit, dan berfikir secara abstrak dan lebih logis.  

Anak SD merupakan pada masa tahap oprasional konkrit, pada tahap ini 

anak SD sudah memiliki kemapuan konkrit. Dalam menggunakan alat peraga 

pada pembelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan 

pada anak SD menggunakan dengan benar-benar dan sesuai, karena sangat 

membantu anak untuk mengingat pada konsep pelajaran. Anak SD masih belum 

bisa belajar dengan abstrak dan akan kesusahan bila belajar tidak konkrit. 

 

2.3 Metode Demonstrasi 

2.3.1 Pengertian Metode Demonstrasi 

Menurut Cardille demonstrasi adalah suatu penyajian yang dipersiapkan 

secara telitih untuk mempertontonkan sebuah tindakan atau prosedur yang 

digunakan. Metode ini disertai dengan penjelasan, ilustrasi, dan peryataan lisan 

(oral) atau peragaan (visual) secara tepat dan ditandai adanya kesenjangan untuk 

mempertunjukan tindakan atau penggunaan prosedur yang disertai penjelasan, 

ilustrasi, atau peryataan secara lisan maupun visual.  

Menurut Winarno metode demonstrasi adalah adanya seorang guru, 

orang luar yang diminta, atau siswa memerlihatkan suatu proses kepada seluruh 

kelas, untuk mendemonstrasikan sikap atau memperagakan tindakan harus 

dilakukan oleh guru sendiri dan yang didemonstrasikan adalah suatu proses. 
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Metode demonstrasi adalah cara penyajian materi pelajaran melalui 

peragaan atau pertunjukan kepada siswa mengenai suatu proses, situasi atau gejala 

tertentu yang dipelajari, baik pada objek yang sebenarnya ataupun melalui tiruan. 

Metode demonstrasi sering disertai dengan penjelasan lisan. Dalam pelajaran IPA 

metode demonstrasi ini tidak hanya dipergunakan untuk melihatkan sesuatu, tetapi 

lebih banyak digunakan untuk tujuan mengembangkan suatu pengertian, 

memperlihatkan penggunaan suatu prinsif, menguji kebenaran hukum yang 

diperoleh secara teoritis dan untuk memperkuat suatu pengertian (Udin, 2001: 

217). 

Metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA adalah cara penyampaian 

infromasi (materi pelajaran) dengan memperlihatkan peristiwa-peristiwa atau 

fenomena fisik dengan menggunakan alat tertentu (Natsir, 2004 : 102). 

Dari pengertian diatas disimpulkan metode demonstrasi merupakan 

format interaksi belajar-mengajar yang sengaja mempertunjukan atau 

memperagakan tindakan, proses, atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau 

orang lain kepada seluruh siswa atau sebagaian siswa. Dengan batasan metode 

demonstrasi ini, menujukan adanya tuntunan kepada guru untuk merencanakan 

penerapannya, memperjelaskan demonstrasi secara oral ataupun visual dan 

menyediakan peralatan yang akan diperlukan. 

2.3.2 Tujuan Penerapan Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi memerlukan keterampilan-keterampilan fisik dari 

pada keterampilan-keterampilan intelektual. Cardille mengemukakan bahwa 

metode demonstrasi dapat digunakan untuk :  
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1) Mengajar siswa tentang bagaimana melakukan sebuah tindakan atau 

penggunaa suatu prosedur mengerjaan dan penggunaan. 

2) Mengingatakan kepercayaan bahwa suatu prosedur memungkinkan bagi 

siswa melakukannya. 

3) Meningkatkan perhatian dalam belajar dan penggunaan prosedur. 

Sedangkan Winarno mengemukakaan bahwa tujuan penerapan metode 

demonstrasi adalah : 

1) Mengajarkan suatu proses, misalnya proses pengaturan , proses pembuatan,  

proses kerja, proses mengerjakan dan penggunaan. 

2) Menginfromasikan tentang bahan yang diperlukan untuk membuat produk 

tertentu. 

3) Memperagakan cara kerja. 

Dari berbagai tujuan metode demonstrasi yang dikemukakaan oleh 

cardille dan Winarno dapat diidentifikasi tujuan penerapan metode demonstrasi 

sebagai berikut : 

1) Mengajar siswa tentang suatu tindakan, proses, atau prosedur keterampilan-

keterampilan fisik atau motorik. 

2) Mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran dan penglihatan 

para siswa secara bersama-sama. 

3) Mengkongkritkan infromasi yang disajikan kepada para siswa. 
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2.3.3 Keunggulan dan Kekurangan Metode Demonstrasi 

Dengan mempertunjukan atau memperagakan suatu tindakan, proses atau 

prosedur maka metode demonstrasi memiliki keunggulan-keunggulan sebagai 

berikut :  

1) Memperkecil kemungkinaan salah bila dibandingkan kalau siswa hanya 

membaca atau mendengar penjelasan saja, karena demonstrasi memberikan 

gambaran konkrit yang memperjelas belajar siswa dari hasil pengamatan. 

2) Memungkinkan para siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan 

demonstrasi, sehingga memberikan kemungkinaan yang besar bagi para siswa 

memperoleh pengalaman-pengalaman langsung. 

3) Memudahkan memusatkan perhatian siswa kepada hal-hal yang dianggap 

penting, sehingga para siswa akan benar-benar memberikan perhatian khusus. 

4) Memungkinkan para untuk siswa mengajukan pertanyaan tentang hal-hal 

yang belum mereka ketahui selama demonstrasi berjalan,  jawaban dari 

pertanyaan dapat disampaikan oleh guru pada saat itu pula. 

  Kekurangan-kekurangan metode demonstrasi sebagai berikut : 

1) Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang teliti dan penerapannya 

memerlukan waktu yang lama. 

2) Demonstrasi menutut peralatan yang ukurannya memungkinkan pengamatan 

secara tepat oleh siswa pada saat digunakan. 

3) Demonstrasi mempersyaratkan adanya kegiatan lanjutan berupa peniruan oleh 

para siswa terhadap hal-hal yang didemonstrasikan. 
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4) Persiapan yang kurang teliti akan menyebabkan siswa melihat suatu tindakan, 

proses, atau prosedur yang didemonstrasikan tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

Solusi penggunaan metode demonstrasi antara lain: 

1) Persiapkan semua yang akan digunakan dalam metode demonstrasi sebelum 

dimulai. 

2) Atur waktu disesuaikan dengan keperluan dalam pembelajaran. 

3) Alat peraga yang akan digunakan secukupnya dan sederhana. 

4) Siswa dapat melakukan demonstrasi. 

2.3.4 Manfaat penggunaan metode demonstrasi 

Manfaat demonstrasi dari segi pendidikan Menurut Natsir adalah sebagai 

berikut: 

1) Demonstrasi dapat menghidupkan pembelajaran 

2) Demonstrasi dapat mengaitkan antara teori dengan peristiwa alam dalam 

lingkungan kita 

3) Apabila dilaksanakan dengan tepat demonstrasi dapat menimbulkan rasa 

ingin tahu siswa 

4) Demonstrasi dapat mendorong motivasi siswa 

5) Demonstrasi dan hasilnya sering kali lebih mudah teringat daripada bahasa 

dalam buku pegangan atau penjelasan guru. 

Manfaat demonstrasi dari segi hakikat IPA adalah: 

1) Demonstrasi membiasakan siswa untuk selalu menguji teori IPA dengan 

melalui percobaan 
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2) Demonstrasi membantu memberi pemahaman pada siswa tentang konsep IPA  

sehingga berkembang dengan perumusan teori, kemudian uji coba melalui 

eksperimen yang berlandaskan hasil percobaan teori dapat diterima, diervisi 

atau ditolak 

3) Demonstrasi melatih kemampuan siswa untuk bernalar 

2.3.5   Prosedur Pemakaian Metode Demonstrasi 

Cardille mengemukakaan bahwa suatu demonstrasi yang baik mencakup 

antara lain : 

1) Suatu penjelasan (explanation) 

2) jalinan pertanyaan-pertanyaan  

3) Lembar-lembar instruksi 

4) Alat bantu visual 

5) Intruksi keamanaan  

6) Periode diskusi atau tanya-jawab 

Untuk merencanakan suatu demonstrasi yang efektif diperlukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Rumuskan dengan jelas kecakapan atau keterampilan yang diharapkan 

tercapai oleh siswa sesudah demonstrasi itu dilakukan. 

2) Pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, apakah metoe ini wajar 

dipergunakan  dan apakah metode ini paling efektif untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. 

3) Apakah alat-lat yang diperlukan untuk demonstrasi bisa diperoleh dengan 

mudah dan apakah sudah dicoba duluh agar waktu yang diadakan tidak gagal. 
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4) Tetapkan garis besar langkah-langkah yang akan dilaksanakan. 

5) Perhitungkan waktu yang akan diperlukan. 

6) Tetapkan rencana yang akan dinilai kemajuan siswa.  

Langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi dalam kegitan 

pembelajaran IPA adalah: 

1) Guru menentukan topik 

Guru mengajukan masalah yang akan diselidiki dengan percobaan tanpa 

memberi tahu hasil percobaan. 

2) Guru memperkenalkan alat secara singkat 

3) Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi  

Guru membahas beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan 

demonstrasi melalui tanya jawab 

4) Guru melaksanakan demonstrasi 

Melaksanakan demonstrasi atau percobaan, sambil melakukan tanya jawab 

dengan siswa dan meminta mereka melakukan pengamatan secara kelompok 

atau individu 

5) Siswa mengamati demonstrasi 

Siswa mengamati demonstrasi dan meminta untuk merumuskan hasil 

pengamatan secara lisan ataupun tertulis. 

6) Guru melakukan tanya jawab apa yang didemonstrasikan 

Guru melakukan tanya jawab mengenai hasil percobaan, kesimpulan dan 

penjelasannya 

7) Guru menyimpulkan yang didemonstrasikan 
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Setelah diskusi guru merumuskan penjelasan atau kesimpulan percobaan 

secara lengkap di papan tulis 

8) Siswa mencoba yang didemonstrasikan 

Guru memberi siswa pertanyaan dan latihan untuk melatih bahan yang 

didemonstrasikan        

 

2.4  Pembelajaran dengan Berbasis  Lingkungan 

Proses belajar mengajar dengan mengaplikasiakan lingkungan alam 

sekitar merupakan upaya mengembangkan kurikulum sekolah yang ada, dengan 

mengikut sertakan segala fasilitas yang ada di lingkungan alam sekitar dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar. Hal ini dimaksudkan bahwa pendidikan bagi 

siswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari segala aspek-aspek 

kehidupan di masyarakat serta lingkungan tempat siswa belajar. Dengan 

lingkungan anak dapat terjun langsung dengan kelingkungan alam sekitar untuk 

memperoleh pengalaman langsung dan mengetahui permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. 

Lingkungan belajar siswa dapat berupa lingkungan fisik atau geografis. 

Lingkungan siswa terutama lingkungan yang didekatnya misalnya lingkungan 

keluarga, rumah, kelas, sekolah dan alam sekitarnya. Tujuannya agar siswa dapat 

mengenal yang ada disekitarnya dan lingkungan merupakan objek atau sumber 

belajar yang akan diajarkan   pada siswa. Sumber belajar lingkungan yang tidak 

akan habis untuk kita pelajari dan lingkugan dapat sebagai pengetahuan.   
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Menurut Barlia (2006: 4) Pembelajaran dengan lingkungan alam sekitar 

adalah suatu pendekatan di dalam proses belajar megajar dalam rangka menujuh 

keberhasilan tujuan kurikulum yang meliputi : 

1) Pemgembangan dan perluas ruangan kelas menuju kepenggunaan  lingkungan 

alam sekitar sebagai laboratrium belajar. 

2) Serangkaian pemenuhan pengalaman langsung untuk segala tingkat 

kurikulum dengan bahan-bahan pelajaran yang bersifat alami dan dalam.  

3) Situasi kehidupan yang sebenarnya. Sehingga, diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran siswa akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan 

dan segala bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. 

4) Program yang melibatkan siswa, guru dan sumber-sumber lainnya, untuk 

merencanakan dan bekerja sama di dalam mengembangkan iklim belajar 

mengajar yang optimal. 

Mengajar dengan menggunakan fasilitas lingkungan alam sekitar sebagai 

laboratrium belajar dan sebagai sumber belajar siswa akan tertarik dalam belajar. 

mengajar akan lebih baik, apabila materi pelajaran tersebut lebih sesuai untuk 

diajarkan di luar kelas. 

Pembelajaran berbasis lingkungan mengarah pada pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dalam hal ini guru dalam 

proses pembelajaran harus dapat mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata 

siswa, sehingga dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.  
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 Beberapa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran berbasis lingkungan 

antara lain: 1) lingkungan dapat dipelajari siswa, 2) kegiatan pembelajaran lebih 

menarik, 3) proses pembelajaran lebih bermakna, 4) aktivitas belajar siswa lebih 

meningkat, 5) terjadi pembentukan pada pribadi siswa. (Winatapura. 2006) 

Metode demonstrasi berbasis lingkungan pada pembelajaran IPA di SD 

merupakan suatu proses kejadian pembelajaran yang mengaitkan dengan 

lingkungan siswa, baik lingkungan disekolah, rumah ataupun masyarakat. Siswa 

dapat melakukan percobaan pengetahuan yang ada disekelilingnya, siswa juga 

dapat mempelajari  dan memahami sekeliling lingkungannya dengan melakukan 

pengamatan.     

 

2.5 Kajian  Empiris 

Remenmaos (2010) dalam penelitian yang berjudul “Meningkatkan 

Pembelajaran Pada Kelas I Melalui Metode Demonstrasi”. Hasil penelitian pada 

siklus I pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa kurang termotivasi 

belajar IPA. Di lihat dari hasil lembar observasi keaktivan siswa dari 36 siswa 

terdapat 7 siswa yang tidak aktif, 12 siswa kurang aktif dan 17 siswa aktif. Dari 

hasil evaluasi siswa kelas 1 pencapaian nilai tertinngi 85 dan nilai terrendah 50, 

nilai rata-rata 71,66 dengan KKM 75 kenaikan yang diperoleh dari siklus I hanya 

10%. Pada pelaksanaan siklus II pembelajaran IPA pada kelas 1 berdasarkan data 

prestasi siswa meningkat. Dari 36 siswa yang tidak aktif 3, siswa yang kurang 

aktif  7 dan siswa yang aktif 26. Pada siklus II siswa termotivasi belajar IPA 

berdasarkan data evaluasi nilai tertinggi 95, nilai terendah 75, nilai rata-rata 82,63 
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dengan KKM 75. Dengan demikian hasil belajar siswa pada siklus II meningkat 

27 %. 

Wita (2006/2007) dalam penelitian “Meningkatkan Belajar Siswa 

Tentang Konsep Listrik Dengan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas VI SDN 

Sukosari 01 Kec. Kasemban Kab. Malang”. diperoleh hasil belajar siswa pada 

taraf penguasaan konsep pada siklus I 70% dan siklus II mencapai  80%. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan ada peningkatan siswa dalam penguasaan 

materi pelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Umariyah syarifatul dengan judul 

“Penerapan Pendekatan Proses Dengan Pemanfaatkan Keterampilan Lingkungan 

Sekitar Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Deskripsi Siswa Kelas IV 

SDN Permisan Jabon”.  Hasil penelitian setelah menggunakan pendekatan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia, aktivitas siswa mengalami peningkatan. Pada pra tindakan siswa dari 

kelompok tertinggi memperoleh skor rata-rata 66,3, kelompok sedang 50 dan 

kelompok rendah 38,7. Pada siklus I skor rata-rata siswa kelompok tinggi 78, 

kelompok sedang 66,3 dan kelompok rendah 41,7. Pada siklus II perolehan rata-

rata skor siswa kelompok tinggi 86,3, kelompok sedang 79 dan kelompok rendah 

71,7. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan lingkungan  sekitar dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi dan prestasi belajar meningkat pada siswa kelas IV SDN Permisan 

Jabon. 
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Berdasarkan hasil penelitian oleh Nur Aminatus Sa’diyah dengan judul 

“Meningkatkan Hasil belajar IPS Melalui Pendekatan Lingkungan Sekolah 

Sebagai Sumber Belajar Bagi Siswa Kelas II SDN Kamulan 02 Kabupaten 

Blitar”. Hasil penelitian setelah menggunakan pendekatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS, aktivitas siswa meningkat 17% 

dari siklus I ke siklus II, yaitu mencapai 86%. Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan 33% dari pra tindakan ke siklus I dan meningkat 17% 

dari siklus I ke siklusII, yaitu mencapai 79%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

simpulkan bahwa menggunakan pendekatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar IPS dan 

aktivitas siswa.  Berdasarkan hal tersebut, hendaknya guru lebih memanfaatkan 

lingkungan untuk membantu proses pelaksanaan pembelajaran agar siswa lebih 

mudah dalam memahami materi. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulakn bahwa metode 

demonstrasi berbasis lingkungan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal 

ini ditunjukan dengan adanya beberapa guru atau mahasiswa yang sudah 

melakukan  penelitian dengan metode tersebut yang disertai hasilnya dapat 

peningkatan dalam pembelajaran, terutama dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 
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2.6 Kerangka  Berpikir 

Pembelajaran  yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar memerlukan 

keaktivan siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran supaya mendapat 

hasil belajar yang memuaskan dalam arti berhasil dalam pembelajaran. Untuk 

mengaktifkan siswa seeorang guru harus memilih metode atau pendekatan yang 

bisa membuat siswa tertarik selama belajar, sehingga siswa dalam belajar ada 

motivasi dalam dirinya dan siswa tertarik serta dapat memusatkan perhatiannya 

pada materi pelajaran. Selain keaktivan siswa juga dibutuhkan keterampilan guru 

dalam belajar. Kemampuan guru sangat penting dalam belajar untuk mengolah 

atau menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dengan adanya 

keaktivan siswa dan keterampilan guru diharapkan dapat meningkatkan belajar 

siswa. Salah satu untuk mendorong keaktivan siswa dengan  “Metode 

Demonstrasi Berbasis Lingkungan”. 
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Berikut skema sederhana tentang kerangka berfikir dari penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

Tindakan untuk mengatasi masalah adalah melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan langkah-langkah: 

1. Guru menentukan topik yang akan didemonstrasikan.  

2. Guru memperkenalkan alat yang akan digunakan demonstrasi berbasis 
lingkungan.. 

3. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan. 

4. Guru melakukan demonstrasi berbasis lingkungan. 
5. Siswa mendengarkan  penjelasan guru dan mengamati jalannya 

demonstrasi. 

6. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa apa yang telah 
didemonstrasikan. 

7. Guru menyipulkan apa yang telah didmonstrasikan. 

8. Siswa mencoba yang didemonstrasikan guru. 

 

Pelaksanaan

Tindakan 

Kondisi Akhir 
Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar meningkat, 

sebanyak 85 % siswa tuntas belajar.  

1. Guru belum menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. 

2. Siswa hanya aktif mendengarkan penjelasan guru  saat 

pembelajaran berlangsung. 

3. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. 

4. Siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran IPA 

dilihat dari hasil belajar rendah. Dari 34 siswa hanya 13 Siswa 

(38,23%) yang mendapatkan nilai diatas KKM 60, 21 siswa 

lainnya (61,76%) dibawah KKM. 
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Sesuai dengan bagan skema diatas dapat dijelaskan bahwa pada 

pembelajaran IPA di SDN Kalikamal Brebes siswa kurang termotivasi dalam 

belajar, guru dalam mengajar monoton sehingga hasil belajar siswa rendah. Untuk 

mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakakan metode pembelajaran 

demonstrasi berbasis lingkungan. Langkah-langkah metode demonstrasi berbasis 

lingkungan sebagai berikut: (1) Guru menentukan topik; (2) Guru 

memperkenalkan alat demonstrasi; (3) Guru menjelaskan pelaksanaan 

demonstrasi; (4) Guru melaksanakan demonstrasi; (5)  Siswa mengamati 

demonstrasi; (6) Guru melakukan tanya jawab apa yang didemonstrasikan; (7) 

Guru menyimpulkan yang didemonstrasikan; (8) Siswa mencoba yang 

didemonstrasikan. Pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan bermanfaat bagi guru maupun siswa. Manfaatnya yaitu: (1) 

Meningkatkan aktivitas siswa; (2) Keterampilan guru  meningkat; (3) Hasil 

belajar siswa meningkat.   

Pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan 

siswa dapat belajar dengan lingkungan yang di sekitarnya, sehingga siswa 

memperoleh pengalaman langsung dan mengetahui permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. 

 

2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hipotesis penelitian 

tindakan ini adalah dengan menggunakan metode demonstrasi berbasis 

lingkungan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, terutama dapat 
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meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Kalikamal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Prosedur dan Langkah-Langkah PTK 

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

berbentuk siklus, dan berlangsung lebih dari satu siklus, serta tergantung pada 

tingkat keberhasilan dari target yang akan dicapai. 

3.1.1 Perencanaan 

Dalam perencanaan  peneliti untuk membuat perencanaan dalam 

mengadakan pengamatan pada pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal. Tahap perencanaan ini 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan materi pembelajaran serta menetapkan indikator. 

2. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan metode demonstrasi berbasis lingkungan. 

3. Menyiapkan alat peraga dan bahan untuk melaksanakan metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

4. Menyiapkan sumber belajar. 

5. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

6. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa . 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. Pelaksanaan tindakan peneliti ini terdiri dari tiga siklus, 

siklus satu dan siklus dua masing-masing dua kali pertemuan. Siklus tiga 

dilaksanak satu kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan dengan metode 

demostrasi berbasis lingkungan. Siklus kedua dilaksanakan untuk memperbaiki 

segala sesuatu yang belum baik dalam siklus pertama. Siklus ketiga  dilaksanakan 

untuk memperbaiki siklus kedua. Penelitian ini sampai pada siklus ketiga.  

3.1.3    Observasi 

Kegiatan observasi dilaksakan dengan guru sejawat saat pembelajaran IPA 

melalui metode pembelajaran demonstrasi berbasis lingkungan. Subyek yang 

diamati adalah: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

3.1.4   Refleksi 

Refleksi mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dengan melihat ketercapaian dalam indikator pada siklus pertama, serta 

mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam 



57 

 

57 

 

pelaksanaan pada siklus pertama, kemudian membuat perencanaan tindak lanjut 

untuk siklus berikutnya.   

 

3.2  Siklus Penelitian 

Penelitian Tindakan kelas dengan beberapa tahapan disajikan dalam tiga 

siklus sebagai berikut : 

3.2.1  Siklus I 

3.2.1.1 Pertemuan  pertama 

3.2.1.1.1  Perencanaan 

1. Menyusun RPP dengan materi sifat berbagai wujud benda. 

2. Menyiapkan alat peraga dan bahan berupa bolpoin, kertas, sapu tanggan, 

benang, dan penghapus. 

3. Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket IPA kelas IV. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

5. Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.  

3.2.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Salam, doa,  apersepsi 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa 

4. Guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi 

5. Guru memperkenalkan alat yang digunakan dalam demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat kepada siswa   
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6.  Siswa mengamati alat yang diperkenalkan guru 

7. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

8. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanan demonstrasi 

berbasis lingkungan 

9.  Guru melaksanakan demonstrasi  berbasis lingkungan 

10.  Siswa mengamati jalannya demonstrasi dan merumuskan hasil pengamatan 

secara lisan ataupun tertulis 

11. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai yang didemonstrasikan 

12. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok 

13. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok 

14. Siswa  mendemonstrasi LKS yang diberiakan guru 

15. Setiap perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil yang telah 

didemonstrasikan 

16. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dipahami 

17.  Siswa dengan bimbingan guru menulis kesimpulan yang didemonstrasi di 

papan tulis 

18. Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

19. Salam penutup.  

3.2.1.1.3 Observasi 

Obsevasi pada siklus I pertemuan pertama, dilakukan pengamatan 

pembelajaran yang meliputi: 
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1. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran IPA melalui metode    

demonstrasi berbasis lingkungan. 

2.  Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaraan IPA dengan metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 

 

3.2.1.2 Pertemuan Kedua 

3.2.1.2.1 Perencanaan 

1. Menyusun RPP dengan materi benda dapat melarutkan benda lain 

2. Menyiapkan alat peraga dan bahan berupa air, gelas, sendok, gula merah, 

sirup, pasir, dan kerikil/batu kecil. 

3. Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket IPA kelas IV. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

5. Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

3.2.1.2.2  Pelaksanaan Tindakan 

1. Salam, doa,  apersepsi 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

4. Guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi 

5. Guru memperkenalkan alat yang digunakan dalam demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat kepada siswa   

6. Siswa mengamati alat yang diperkenalkan guru 

7. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 
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8. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanan demonstrassi 

berbasis lingkungan 

9. Guru melaksanakan demonstrasi  berbasis lingkungan 

10. Siswa mengamati jalannya demonstrasi dan merumuskan hasil pengamatan 

secara lisan ataupun tertulis 

11. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai yang didemonstrasikan 

12. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok 

13. Guru membagi LKS pada setiap berkelompok 

14. Siswa mendemonstrasi LKS yang diberikan oleh guru 

15. Setiap perwakilan kelompok maju untuk mempersentasikan hasil yang yang 

telah didemonstrasikan 

16. Guru memberi kesepatan pada siswa untuk bertanya yang belum dipahami   

17.  Siswa dengan bimbingan guru menulis kesimpulan yang didemonstrasi di 

papan tulis 

18. Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

19. Salam penutup.  

3.2.1.2.3  Observasi 

Observasi pada siklus I pertemuan kedua, dilakukan dengan pengamatan 

pembelajaran yang meliputi: 

1. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran IPA melalui metode    

demonstrasi berbasis lingkungan. 

2.  Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaraan IPA dengan metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 
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3.2.1.2.4  Refleksi 

1.   Mengevaluasi hasil pembelajaran siklus I pertemuan pertama dan pertemuan 

kedua 

2.   Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan pertama 

dan pertemuan kedua 

3.  Merencanakan siklus berikutnya 

 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Pertemua Pertama 

3.2.2.1.1  Perencanaa 

1. Menyusun RPP dengan materi  perubahan wujud benda 

2. Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran berupa kantong plastik, 

mangkok/rantang, panci, air dan bongkahan es. 

3. Mempersiapkan sumber belajar berupa buku paket IPA kelas IV. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

5.   Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.  

3.2.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Salam, doa,  apersepsi 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

4. Guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi 
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5. Guru memperkenalkan alat yang digunakan dalam demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat kepada siswa   

6. Siswa mengamati alat yang diperkenalkan guru 

7. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

8. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanan demonstrassi 

berbasis lingkungan 

9. Guru melaksanakan demonstrasi  berbasis lingkungan 

10. Siswa mengamati jalannya demonstrasi dan merumuskan hasil pengamatan 

secara lisan ataupun tertulis 

11. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai yang didemonstrasikan 

12. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

13. Guru membagi LKS pada setiap kelompok 

14. Siswa mendemonstrasikan LKS yang telah diberiakan oleh guru 

15. Setia perwakilan maju kedepan untuk mempersentasikan hasil yang telah 

didemonstrasikan 

16. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai yang belum 

pahami 

17. Siswa dengan bimbingan guru menulis kesimpulan yang didemonstrasi di 

papan tulis 

18. Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

19. Salam penutup.  

3.2.2.1.2  Observasi 
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Observasi pada siklus II pertemuan pertama, dilakukan dengan 

pengamatan pembelajaran yang meliputi: 

1. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

2.  Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaraan IPA dengan    metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 

 

3.2.2.2 Pertemuan Kedua 

3.2.2.2.1  Perencanaan 

1. Menyusun RPP dengan materi  berbagai sifat bahan dan kegunaannya. 

2. Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran berupa plastik, kertas, handuk 

kecil, sendok logam, air, lilin dan korek.    

3. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku teks, buku 

paket dan gambaran batang tumbuhan. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan  

keterampilan guru. 

5. Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

3.2.2.2.2  Pelaksanaan Tindakan 

1. Salam, doa,  apersepsi 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

4. Guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi 
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5. Guru memperkenalkan alat yang digunakan dalam demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat kepada siswa   

6. Siswa mengamati alat yang diperkenalkan guru 

7. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

8. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanan demonstrassi 

berbasis lingkungan 

9. Guru melaksanakan demonstrasi  berbasis lingkungan 

10. Siswa mengamati jalannya demonstrasi dan merumuskan hasil pengamatan 

secara lisan ataupun tertulis 

11. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai yang didemonstrasikan 

12. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

13. Guru membagikan LKS pada setiap  berkelompok 

14. Siswa mendemonstrasikan LKS yang diberika oleh guru 

15. Setiap perwakilan kelompok maju untuk mempersentasikan hasil yang telah 

didemonstrasikan.  

16. Guru memberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang belum pahami 

17. Siswa dengan bimbingan guru menulis kesimpulan yang didemonstrasi di 

papan tulis 

18. Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

19. Salam penutup.  

3.2.2.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus II pertemuan kedua, dilakukan pengamatan 

pembelajaran yang meliputi: 
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1. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

2.  Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaraan IPA dengan    metode 

demonstrasi berbasis lingkungan 

3.2.2.2.4  Refleksi  

1. Mengevaluasi hasil pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua 

2.   Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II pertemuan pertama 

dan pertemuan kedua 

3.  Merencanakan siklus berikutnya 

 

3.2.3  Siklus III 

3.4.3.1  Perencanaan 

1. Menyusun RPP dengan materi  benda dibuat dari berbagai bahan. 

2. Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran berupa kain bekas, kapas, benang 

dan jarum. 

3. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku teks, buku 

paket dan gambar daun tumbuhan. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan  

keterampilan guru. 

5. Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

1. Salam, doa,  apersepsi 
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2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

4 Guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi 

5 Guru memperkenalkan alat yang digunakan dalam demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat kepada siswa   

6  Siswa mengamati alat yang diperkenalkan guru 

7 Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

8 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanan demonstrassi 

berbasis lingkungan 

9 Guru melaksanakan demonstrasi  berbasis lingkungan 

10 Siswa mengamati jalannya demonstrasi dan merumuskan hasil pengamatan 

secara lisan ataupun tertulis 

11 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai yang didemonstrasikan 

12 Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

13 Guru membagi LKS pada setiap kelompok 

14 Siswa mendemonstrasikan LKS yang diberikan oleh guru 

15 Setiap perwakilan kelompok maju untuk mempersentasikan hasil yang telah 

didemonstrasikan 

16 Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya hal yang belum 

dipahami 

17 Siswa dengan bimbingan guru menulis kesimpulan yang didemonstrasi di 

papan tulis 

18 Guru memberikan evaluasi kepada siswa 
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19 Salam penutup.  

3.4.3.3 Observasi 

Observasi pada siklus III, dilakukan pengamatan pembelajaran yang 

meliputi:  

1. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

2. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaraan IPA dengan    metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 

3.4.3.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi hasil pembelajaran siklus III 

b.  Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III 

c.  Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk  siklus berikutnya 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Kalikamal Brebes, dengan subyek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas IV sebanyak 34 siswa yang terdiri dari 17 

siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kalikamal Brebes. 

3.5  Variabel / Faktor yang Diselidiki 

Faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan . 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan .  

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

 

3.6 Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.6.1     Sumber Data 

3.6.1.1  Siswa   

Sumber data siswa yang didapat dari hasil observasi sistematik selama 

pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga. Melalui evaluasi dan wawancara 

oleh pengamat. 

3.6.1.2  Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru yang 

diamati oleh obsever. 

 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa angka-angka tentang hasil belajar peserta didik 

(Mulyana. 2000 : 68) data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar IPA yang 

diperoleh siswa melalui lembar kerja siswa yang sudah disiapkan oleh guru. Data 

kuantitatif berupa hasil belajar kongnitif, dianalisis dengan menggunakan teknik 
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analisis deskriptif dengan menentukan prosentase. Adapun penyajian data dalam 

bentuk presentase.  

 

3.6.2.2  Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah ungkapan yang mengeksperesikan peserta didik 

tentang proses dan hasil belajar yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber ini 

diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa, aktivitas guru, serta catatan 

lapangan dengan menerapkan model pembelajaran. (Mulyasa. 2000 : 68)  

 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 

data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan intirview 

(wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan kegiatan 

(Sugiyono, 2011 : 137). Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

tes, metode observasi, metode catatan lapangan, dan metode dokumentasi.  

3.6.3.1  Metode Tes  

Metode tes dalam pennelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian atau prestasi belajar (Arikunto. 2010 : 266). Tes diberikan 

kepada siswa secara indevidu untuk mengetahui kemampuan kongnitif siswa. Tes 

ini dilaksanakan pada setiap siklus. 

3.6.3.2  Metode Observasi  
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Observasi digunakan untuk mengetahui tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran. Penggunaan metode oservasi cara yang paling efektif untuk 

melengkapi format pengamatan instrumen yang telah disusun berisi item-item 

tentang kejadian selama proses pembelajaran (Arikunto. 2010 : 272). Metode 

observasi dalam penelitian ini berisi catatan selama proses pembelajaran 

berlanagsung yang menggambarkan aktivitas siswa. 

3.6.3.3 Metode Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi rangkuman seluruh data lapangan yang terkumpul 

selama pembelajaran, yang tersusun berdasarkan catatan pendek, catatan harian, 

log lapangan, dan mencakup data terkait serta pemahaman terhadap situasi social 

yang bersangkutan. Catatan ini disusun segera mengikuti setelah observasi pada 

hari bersangkutan selesai (Trianto. 2011 : 57) 

3.6.3.4 Metode Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi berupa foto yang dilakukan saat pembelajaran 

berlangsung, peneliti meminta bantuan teman sejawat untuk mengambil gambar. 

Pengambilan gambar dilakukan tanpa sepengetahuan siswa, sehingga tidak terjadi 

perubahan tingkah laku siswa saat pengambilan gambar foto. Peneliti memusatkan 

perhatian siswa pada saat pembelajaran, jadi ketika dilakukan pengambilan foto 

siswa tidak ribut. 

 

3.7  Teknik Analisi Data  

3.7. Data Kuantitatif 
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Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka (Arikunto. 2010 : 

282). data berupa hasil pembelajaran IPA yang dianalisis dengan menggunakan 

deskritif dengan menentukan presentase.  

Rumus presentase  tersebut sebagai berikut : 

P= 
N

N
X100% 

Keterangan : 

∑N   : Jumlah frekuensi yang muncul 

N      : Jumlah total siswa 

P      : presentasi frekuensi 

Ketuntasan belajar siswa yang dikelompokan dengan kreteria 

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokan ke dalam 2 katagori tuntas 

dan tidak tuntas, dengan kreteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1. 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Kreteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

 ˂60 Tidak Tuntas 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

 Data kualitatif berupa infromasi berbentuk observasi aktivitas siswa dan 

observasi keterampilan  guru dalam proses pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. Perhitungan data kualitatif didapat dari 

pengolahan data yang bersumber dari instrumen pengamatan keaktivan siswa dan 

keterampilan guru.  
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Menurut Poerwanti, dkk (2008 : 9) dalam pengolahan data skor dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Menentukan median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 katagori (Sangat baik, baik, cukup dan 

kurang). 

Setelah langkah tersebut dilakukan, kita dapat menghitung data skor dengan cara 

sebagai berikut: 

R = Skor Maksimal 

T = Skor Minimal 

n = Banyaknya data  

Jadi n = (T - R) + 1 

Maka rumus yang digunakan sebagai berikut: 

1) Letak Q1 = 
4

1
 (n + 2) untuk n data genap atau 

 Q1 = 
4

1
 (n + 1) untuk n data ganji. 

2) Letak Q2  = 
4

2
  (n + 1) untuk data ganjil atau genap 

3) Letak Q3 = 
4

3
 (n + 2) untuk data genap atau            

Q3  = 
4

3
(n + 1) untuk data ganjil  

4) Q4 = Skor maksimal 
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   (Herrhyanto, 2008: 5.3) 

Maka didapat: 

Skala Penilaian Katagori Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ Skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ Skor ˂ Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ Skor ˂ Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ Skor ˂ Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Dari perhitungan diatas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkat nilai 

untuk menentukan tingkat nilai keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2. 

Katagori  Rata-rata Skor Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Rentang rata-rata skor Katagori Penilaian 

27 ≤ Skor ≤ 32 A (Sangat Baik) 

20 ≤ Skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ Skor ˂ 20 C (Cukup) 

8 ≤ skor  ˂ 14 D (Kurang) 

 

Adapun untuk menentukan kreteria ketuntasan hasil belajar adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3. 

Kreteria Ketuntasan Hasil Belajar 

Hasil Belajar Katagori Ketuntasan 

81 – 100 A (Sangat baik) Tuntas 

71 -   80 B (Baik) Tuntas 

60 –   70 C (Cukup) Tuntas 

0   -     59 D(Kurang)  Tidak Tuntas 
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3.8  Indikator Keberhasilan 

Indikator Pembelajaran  melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan 

dapat meningkat aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas IV SD N 

Kalikamal Brebes sebagai  berikut : 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes meningkat 

sekurang-kurangnya dengan katagori baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan pada kelas IV SDN Kalikamal Brebes meningkat sekurang-

kurangnya dengan katagori baik.  

 3. Ketuntasan hasil belajar siswa menggunakan metode demonstrasi berbasis 

lingkungan secara keseluruhan sekurang-kurangnya 80% dengan KKM yang 

telah ditetapkan kurikulum sekolah yaitu ≥ 60. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian  akan diuraikan tentang keterampilan  guru, aktivitas 

siswa, serta hasil belajar siswa selama penelitian berlangsung. Penelitian 

dilaksanakan dalam tiga siklus. Siklus pertama dan siklus kedua, masing-masing 

siklus dilaksanakan dua kali pertemuan dan siklus ketiga terdiri dari satu 

pertemuan. Hasil penelitian ini diperoleh dari observasi pada saat pembelajaran 

dan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk melihat dan 

mengukur peningkatan kualitas pembelajaran. Data kualitatif diperoleh dari hasil 

observasi pada saat pembelajaran berlangsung yang berupa keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes evaluasi. Berikut adalah 

hasil selama penelitian yang dilaksanakan dalam tiga siklus. 

 

4.1.1  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I     

4.1.1.1 Perencanaan 

Perencanaan penelitian pada siklus I yaitu: 

a. Menyiapkan RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan skenario 

pembelajaran metode demonstrasi berbasis lingkungan. 

b. Menyiapkan alat peraga dan bahan untuk melaksanakan metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 
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c. Menyiapkan sumber belajar. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

e. Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4.1.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan, 

Pertemuan pertama dilaksanakan hari rabu, 17 Oktober 2012, materi berbagai sifat 

wujud benda dan pertemuan kedua dilaksanakna pada hari Sabtu, Oktober 2012, 

materi benda dapat melarutkan benda lain  di kelas IV SDN Kalimamal Brebes. 

4.1.1.2.1  Pertemuan Pertama 

Pendahuluan dimulai dengan guru mengatur tempat duduk siswa, berdoa 

bersama, guru mengabsen, menyiapkan alat peraga, menyiapkan sumber belajar. 

Dilanjutkan guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “ Apakah 

kalian tahu tentang benda itu apa?”, kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi berupa verbal dan non verbal bagi siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. 

Kegiatan inti guru menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair dan 

gas, disertai guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai hal yang sudah 

dijelaskan. Kemudian guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi yaitu 

sifat-sifat benda padat, cair dan gas. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam demonstrasi berbasis lingkungan yaitu: gelas, bol 

poin/pensil, buku, kertas, sapu tangan, benang dan penghapus. Kemudian siswa 

mengamati alat dan bahan yang akan digunakan guru dalam demonstrasi berbasis 
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lingkungan dilanjutkan  guru menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan 

demonstrasi dan siswa mendengarkan langkah-langkah pelaksanaan demonstrasi, 

dilanjutkan guru melakukan demonstrasi berbasis lingkungan yaitu dengan 

memasukan satu persatu alat dan bahan demonstrasi kedalam gelas yang disertai 

penjelasan guru. Siswa mengamati jalannya demonstrasi yang dilakukan guru, 

kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang belum 

dipahami dalam demonstrasikan guru,  guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok selanjutnya guru membagi LKS pada setiap kelompok dan siswa secara 

kelompok mengerjannya. Siswa melakukan demonstrasi berdasarkan LKS yang 

diberikan guru dan setiap perwakilan dari kelompok maju kedepan kelas untuk 

mempersentasikan hasil dari yang telah didemonstrasikan siswa. Guru memberi 

kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Siswa 

menyipulkan materi dengan bimbingan guru. 

 Kegiatan penutup siswa bersama guru membuat kesimpulan selama 

proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian siswa diberi 

soal evaluasi yang dikerjakan secara indevidual dan memberikan perbaikan serta 

pengayaan berupa pekerjaan rumah. Kegiatan penutup diakhiri guru menyuruh 

siswa untuk mempelajari kembali  materi pelajaran yang telah disampaikan dan 

materi yang akan datang. 

 

4.1.1.2.2 Pertemuan Kedua    

Pendahuluan dimulai dengan guru mengatur tempat duduk siswa, berdoa 

bersama, guru mengabsen, menyiapkan alat peraga, menyiapkan sumber belajar. 
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Dilanjutkan guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Siapa yang 

dirumah sering membuat teh manis?”, kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan guru memberi motivasi kepada siswa berupa verbal dan non 

verbal bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru.   

Kegiatan inti guru melihatkan beberapa contoh benda yang dapat 

melarutkan benda lain contohnya gula, susu, kopi disertai guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa tentang benda yang dapat melarutkan benda lain. Kemudian 

guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi yaitu benda dapat 

melarutkan benda lain. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam demonstrasi berbasis lingkungan yaitu air, gelas, sendok, gula 

jawa, sirup, pasir, dan kelereng. Kemudian siswa mengamati alat dan bahan yang 

akan digunakan guru dalam demonstrasi berbasis lingkungan dilanjutkan dengan 

menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan demonstrasi dan siswa mendengarkan 

langkah-langkah pelaksanan demonstrasi. Kemudian guru melakukan demonstrasi 

berbasis lingkkungan yaitu dengan memasukan gula kedalam gelas yang berisikan 

air sambil mengaduknya, guru mencoba satu persatu bahan dimasukan dalam 

gelas yang berisikan air  sambil diaduk. siswa mengamati jalannya demonstrasi 

disertai dengan tanya jawab antara guru dengan siswa. Guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok dan guru memberi LKS pada setiap kelompok, 

kemudian siswa melakukan diskusi serta melakukan demonstrasi LKS yang telah 

diberi oleh guru. Setelah selesai diskusi setiap kelompok maju untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya didepan kelas. Guru melanjutkan memberi 
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kesempatan pada siswa hal-hal yang belum pahami dan membimbing siswa 

membuat kesimpulan dari hasil demonstrasi berbasis lingkungan. 

Kegiatan penutup siswa bersama guru membuat kesimpulan selama 

proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian siswa diberi 

soal evaluasi yang dikerjakan secara indevidual dan memberikan perbaikan serta 

pengayaan berupa pekerjaan rumah. Kegiatan penutup diakhiri guru menyuruh 

siswa untuk mempelajari kembali  materi pelajaran yang telah disampaikan dan 

materi yang akan datang. 

 

4.1.1.3  Observasi 

4.1.1.3.1  Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pelaksanaan tindakan siklus I 

yaitu pada pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan 

pada siswa kelas IV SDN Kalimal Brebes diperoleh data sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus I 

NO Indikator Keterampilan Guru Melalui Metode 

Demonstrasi Berbasis Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-rata 

Siklus I Pert  I Pert 2 

1. Guru bertanya yang didemonstrasikan 2 2 2 

2. Guru memberi penguatan berbasis lingkungan 2 2 2 

3. Keterampilan menggunakan variasi 2 3 2,5 

4. Guru menjelaskan yang didemonstrasikan  2 3 2,5 

5. Keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran 

2 2 2 

6. Membimbing demonstrasi diskusi kelompok 

kecil  

2 2 2 

7. Guru mengolah kelas berbasis lingkungan 2 3 2,5 

8. Mengajarkan kelompok kecil demonstrasi  2 3 2,5 

Jumlah skor yang diperoleh 16 18 18 

Kreteria Cukup Cukup Cukup 

 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I dapat diperjelas dalam diagam 

di bawah ini: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Prt I

Prt II

Rata-rata Siklus

 

Diagram 1. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 
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Indikator: 

1. Guru bertanya yang didemonstasikan  

2. Guru memberi peguatan berbasis lingkungan 

3. Keterampilan menggunakan variasi 

4. Menjelaskan yang didemonstrasikan  

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

6. Membimbing demonstrasi diskusi kelompok kecil  

7. Guru mengolah kelas berbasis lingkungan  

8. Mengajarkan kelompok kecil demonstrasi  

Tabel keterampilan guru pada siklus I diatas menunjukan jumlah skor 

yang diperoleh guru selama proses pembelajaran IPA di kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes dengan menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan, pada 

pertemuan I skor rata-rata  yaitu 16 kreteria cukup, sedangkan pertemuan II skor 

rata-rata yaitu 18 kreteria baik. Skor rata-rata keterampilan guru pada siklus I 

sebesar 18 dengan kreteria cukup. Adapun setiap indikator akan terinci sebagai 

berikut: 

a. Guru Bertanya yang Didemonstrasikan 

Indikator keterampilan bertanya, pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 2. Deskriptor yang sering nampak masing-masing juga 

sama yaitu pertanyaan sesuai materi, serta yang kedua yaitu menyiapkan 

pertanyaan sesuai kemampuan siswa. Pada tahap ini guru belum bisa membuat 

pertanyaan dengan singkat dan jelas, sehingga siswa  tidak bisa menjawab 

pertanyaan dari guru serta siswa kurang termotivasi dalam belajar. 
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b. Guru Memberi Penguatan Berbasis Lingkungan 

Indikator keterampilan memberi penguatan, antara pertemuan I dan 

pertemuan II masing-masing sama mendapat skor 2. Deskriptor yang sering 

nampak setiap pertemuan juga sama yaitu penguatan diberikan pada saat 

pembelajaran serta yang kedua penguatan dengan suara dan sikap yang jelas. Pada 

tahap ini deskriptor yang tidak nampak yaitu pada tugas dan kegiatan yang 

disertai penguatan, serta pemberian penguatan tidak sesuai dengan tingkah laku 

siswa, sehingga siswa kurang minat dalam belajar. 

c. Keterampilan Menggunakan Variasi 

Indikator keterampilan menggunakan variasi, Pada pertemuan I skor 

yang diperoleh 2. Deskriptor yang nampak yaitu memilih media pembelajaran 

yang tepat serta sumber belajar yang menarik. Pada pertemuan II skor yang 

diperoleh 3, dengan dua deskriptor sama dengan pertemuan I dan ditambah satu 

deskriptor yaitu guru memberi kesempatan mengembangkan bakat. Tahap 

pertemuan pertama guru kurang memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan bakat, tetapi pada pertemuan kedua sudah ada kemajuan siswa 

dapat kesempaan untuk mengembangkan bakatnya.  

d. Menjelaskan yang Didemonstrasikan 

Indikator keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh pada pertemuan 

I yaitu 2. Deskriptor yang tampak yaitu penjelasan sesuai tujuan pembelajaran 

serta menjelaskan dengan suara yang jelas. Pada pertemuan II skor yang diperoleh 

yaitu 3, dengan dua diskriptor yang sama pada pertemuan I dan ditambah satu 

deskriptor yaitu guru menjelaskan sesuai materi. Pada pertemuan I guru 
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menjelaskan masih kurang sesuai materi, tetapi pada pertemuan kedua sudah ada 

peningkatan guru menjelaskan materi sesuai materi.  

e. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Indikator keterampilan membuka dan menutup pelajaran, antara 

pertemuan I dan pertemuan II masing-masing mendapat skor 2. Deskriptor yang 

nampak pada setiap pertemuan juga sama yaitu menyipulkan materi serta 

memberikan latihan soal.  Pada tahap ini yang nampak pada keaktivan siswa pada 

kegiatan akhir saja, pada kegiatan awal yang dilakukan guru dapat menarik 

perhatian dan dapat menibulkan motivasi belajar siswa dengan cara menujukan 

beberapa benda pada saat pembelajaran. Siswa cendung hanya ingin menulis serta 

ingin mendapatkan nilai saja. 

f. Membimbing Demonstrasi Diskusi Kelompok Kecil  

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

memperoleh skor masing-masing 2, antara pertemuan I dan pertemuan II. 

Deskriptor yang nampak juga sama yaitu membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok kecil, membimbing siswa mencoba yang didemonstrasikan dan 

memberi waktu diskusi kepada siswa secukupnya. Pada tahap ini guru lupa 

membimbing membuat rangkuman hasil diskusi, hal ini akibatnya siswa kesulitan 

membuat rangkuman hasil yang didemonstrasikan. 

g. Guru Mengolah Kelas Berbasis Lingkungan  

Indikator keterampilan mengolah kelas, Pada pertemuan I memperoleh 

skor 2. Deskriptor yang nampak yaitu menciptakan kondisi belajar yang 

meyenangkan serta bervariasi menggunakan media. Pada pertemuan II 
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memperoleh skor 3, dengan dua deskriptor yang sama pada pertemuan I dan 

ditambah deskriptor yang nampak yaitu memperhatikan keadaan saat 

pmbelajaran. Pada tahap pertama guru tidak memperhatikan keadaan siswa saat 

pembelajaran karena siswa cenderung diam, tetapi pada pertemuan kedua 

mengalami peningkatan guru mulai mmeperhatikan siswa saat pembelajaran. 

h. Mengajarkan Kelompok Kecil Demonstrasi     

Indikator keterampilan mengajarkan kelompok kecil, Pada 

pertemuan I memperoleh skor 2. Deskriptor yang nampak yaitu  variasi 

pengelompokan serta mengawasi jalannya belajar. Pada pertemuan II memperoleh 

skor 3, dengan dua deskriptor sama pada pertemua I dan ditambah deskriptor yang 

nampak yang lain yaitu membimbing dan memudahkan belajar. Tahap ini guru 

kurang merencanakan tujuan belajar  sehingga pembelajaran tidak mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

4.1.1.3.1 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pelaksanaan tindakan siklus I yaitu 

pada pelajaran IPA  melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan yang diikuti 

oleh 34 siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

NO Indikator Aktivitas Siswa Melalui 

Metode Demonstrasi Berbasis 

Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-rata 

Siklus 1  Prt I Prt II 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru 2,1 2,8 2,5 

2. Siswa melihat yang didemonstrasikan 2,0 2,5 2,3 

3. Siswa mencatat hasil demonstrasi 

berbasis lingkungan 

2,1 2,4 2,3 

4. Siswa membaca hasil demonstrasi 2,1 2,3 2,2 

5. Siswa menyipulkan pelajaran berbasis 

lingkungan 

1,7 2,2 2,0 

6. Mengingat yang didemonstrasikan 1,6 2,1 1,9 

7. Merumuskan masalah 1,6 2,4 2 

8. Melakukan demonstrasi 1,8 2,1 2 

Jumlah skor yang Diperoleh 15 19 17,2 

Kreteria Cukup Cukup Cukup 

 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I dapat diperjelas dalam diagram di 

bawah ini: 

0

0,5

1

1,5
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Prt I

Prt II

Rata-rata Siklus I

 

Diagram 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
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Indikator: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

2. Siswa melihat yang didemonstrasikan 

3. Siswa mencatat hasil demonstrasi berbasis lingkungan 

4. Siswa membaca hasil demonstrasi 

5. Siswa menyipulkan pelajaran berbasis lingkungan 

6. Mengingat yang didemonstrasikan 

7. Merumuskan masalah 

8. Melakukan demonstrasi  

Tabel aktivitas siswa pada siklus I diatas menujukan skor yang di peroleh  

dari pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan pada 

siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes dengan jumlah 34 siswa. Pada pertemuan I 

diperoleh skor rata-rata yaitu 15 dan pada pertemuan II skor rata-rata yaitu 19. 

Nilai skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I sebesar 17,2 dengan kreteria 

cukup. Adapun setiap indikator akan terinci sebagai berikut: 

a. Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru 

Siklus I pertemuan I indikator siswa mendengarkan penjelasan guru 

dengan skor rata-rata 2,1  yaitu ada 2 siswa yang mendapat skor 1, 27 siswa yang 

mendapat skor 2, dan 5 siswa yang mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi 

peningkatan, skor rata-rata 2,8  yaitu ada  7 siswa yang mendapat skor 2 dan 27. 

Tahap ini yang sering nampak yaitu siswa mendengarkan infromasi dari guru 

serta mendengarkan pertanyaan dari guru. siswa belum terbiasa menggunakan 
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metode ini, sehingga masih sedikit siswa yang mencatat hal yang didengar bahkan 

belum ada yang mendengarkan kesimpulan dari hasil yang didengar.  

b. Siswa Melihat yang Di Demonstrasikan 

Siklus I pertemua I indikator memandang atau melihat yang 

didemonstrasikan, diperoleh skor rata-rata 2,0 yaitu  ada 3 siswa yang mendapat 

skor 1, 28 siswa yang mendapat skor 2 dan 3 siswa yang mendapat skor 3. 

Pertemuan II terjadi peningkatan,  skor rata-rata 2,5 yaitu 16 siswa yang mendapat 

skor 2 dan 18 siswa yang mendapat skor 3. Pada tahap ini yang sering nampak 

siswa melihat media dan jalannya demonstrasi. Siswa belum terbiasa 

menggunakan metode ini, sehingga masih sedikit siswa melihat hasil dan 

mencatat hasil demonstrasi berbasis lingkungan.   

c. Siswa Mencatat Hasil Demonstrasi Berbasis Lingkungan 

Siklus I pertemua I indikator menulis atau mencatat hasil demonstrasi 

diperoleh skor rata-rata 2,1 yaitu 5 siswa yang mendapat skor 1, 21siswa yang 

mendapat skor 2 dan 8 siswa yang mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi 

peningkatan, skor rata-rata 2,4 yaitu 1 siswa yang mendapat skor 1, 17 siswa yang 

mendapat skor 2 dan 16 siswa yang mendapat skor 3. Pada tahap ini indikator 

yang sering nampak siswa menulis  penjelasan guru dan menulis hasil 

demonstrasi. Pada indikator mencatat kesimpulan dan evaluasi tidak tampak pada 

tahap ini. 

d. Siswa Membaca Hasil Demonstrasi 

Siklus I pertemuan I indikator membaca hasil demonstrasi, diperoleh 

skor rata-rata 2,1 yaitu 5 siswa yang mendapat skor 1, 22 siswa yang mendapat 
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skor 2, dan 7 siswa yang mendapat skor  3.  Pertemuan II terjadi peningkatan, skor 

rata-rata 2,3 yaitu  24 siswa yang mendapat skor 2, 10 siswa yang mendapat skor 

3 dan 4 tidak nampak. Pada tahap ini yang sering nampak siswa membacakan 

rumusan hasil demonstrasi dan membacakan didepan kelas. Indikator 

membacakan hasil kesimpulan dan menyalin kedalam buku tidak tampak     

e. Siswa Menyipulkan Pelajaran Berbasis Lingkngan 

Siklus I pertemuan I indikator siswa menyipulkan, hasil skor yang 

diperoleh rata-rata 1,7 yaitu 10 siswa yang mendapatkan skor 1 dan 24 siswa 

mendapat skor 2. Pada tahap pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor 

rata-rata 2,2 yaitu  3 siswa yang memperoleh skor 1, 22 siswa memperoleh skor 2, 

dan 9 siswa yang memperoleh skor 3. Pada tahap ini,  indikator yang sering 

nampak siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan dan membuat 

kesimpualan pada saat itu juga. Sedangkan indikator mencatat kesimpulan dalam 

buku dan mempelajari kesimpulan tidak nampak. 

f. Mengingat yang di Demonstrasikan 

Siklus I pertemuan I indikator mengingat yang didemonstrasikan,hasil 

yang diperoleh dengan rata-rata 1,6 yaitu 12 siswa mendapat skor 1, 22 siswa 

yang memdapat skor 2, skor 3 dan skor 4 tidak nampak. Pada tahap pertemuan II 

terjadi peningkatan, diperoleh skor rata-rata 2,1 yaitu 2 siswa yang mendapat skor 

1 dan 26 siswa yang mendapat skor 2 dan 6 siswa yang mendapat skor 3.   Pada 

tahap ini indikator yang sering nampak siswa dapat bertanya sesuai konsep dan 

menjawab pertanyaan guru dengan tepat. Sedangkan indikator siswa dapat 

mempelajari materi dan mengerjakan latihan soal tidak nampak. 
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g. Merumuskan Masalah 

Siklus I pertemuan I dengan indikator merumuskan masalah, diperoleh 

rata-rata 1,6 yaitu 13 siswa yang memperoleh skor 1, 21 siswa yang memperoleh 

skor 2, skor 3 dan skor 4 pada indikator ini tidak nampak. Pada peremuan II 

terjadi peningkatan diperoleh rata-rata 2,4 yaitu 32 siswa mendapat skor 2 dan 2 

siswa yang mendapat skor 3. Tahap ini yang sering nampak siswa dapat 

membangun pengetahuan baru.  

h. Melakukan Demonstrasi 

Siklus I pertemuan I dengan indikator latihan atau praktek, hasil yang 

memperoleh rata-rata 1,8 yaitu 6 siswa yang mendapat skor 1 dan 28 siswa yang 

mendapat skor 2. Pada pertemuan II terjadi peningkatan, hasil yang diperoleh 

rata-rata skor 2,1 yaitu 2 siswa yang mendapat skor 1, 28 siswa yang mendapat 

skor 2 dan 4 siswa yang memperoleh skor 3. Tahap ini deskriptor yang sering 

nampak yaitu siswa melakukan demonstrasi, siswa menjelaskan yang 

didemonstrasikan. Meskipun dalam melakukan siswa masih binggung. 

 

4.1.1.3.3 Deskripsi Observasi Hasil Belajar Siswa 

Sebelum  penelitian, peneliti memiliki data awal hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Kalikamal Brebes sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Data awal Pra Siklus 

No Aspek Pencapaian 

1. Jumlah siswa tuntas 13 

2. Jumlah siswa tidak tuntas 21 

3. Persen ketuntasan siswa 38% 

4. Persen ketidak tuntasan siswa 62% 

5. Nilai tertinggi 80 

6. Nilai terendah 20 

   

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pra siklus lebih jelasnya akan 

digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

 

Tidak Tuntas

62%

Tuntas

38%

 

Diagram 3. Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 
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Tabel hasil belajar siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes pada 

pembelajaran IPA, dengan siswa yang tuntas sebanyak 13 siswa (38%) dan siswa 

yang tidak tuntas belajar sebanyak 21 siswa (62%). Observasi hasil belajar siswa 

sebanyak 34 siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes dalam pembelajaran IPA 

melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan menggunakan tes tertulis yang 

dilakukan  peneliti pada akhir pembelajaran baik pertemuan I dan peretmuan II. 

Tes ini berupa soal isian yang dikerjakan secara indevidual. 

 

Tabel 4.4 

Observasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek Pert I Pert II Rata-rata 

1. Jumlah siswa tuntas 23 24 20 

2. Jumlah siswa tidak tuntas 11 10 14 

3. Persen ketuntasan siswa 67% 70% 58% 

4. Persen ketidak tuntasan siswa 32% 29% 41% 

5. Nilai tertinggi 90 100 90 

6. Nilai terendah 30 30 30 

7. Nilai rata-rata 57 62,64 58,38 
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Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I lebih jelasnya 

akan digambarkan sebagai berikut: 

Tuntas

58%
Tidak Tuntas

41%

 

 

Diagram 4. Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

Pada Tabel siklus I menujukan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Kalikamal Brebes dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan. Pada pertemuan I jumlah siswa yang tuntas sebanyak 23 siswa (67%). 

Dan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 11 siswa (32%). Pertemuan II 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa (70%) dan jumlah siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 10 siswa (29%). Pada siklus I diperoleh jumlah rata-rata siswa 

yang tuntas sebanyak 20 siswa (58%) dan jumlah rata-rata siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 14 siswa (41 %). 

Pada Siklus I hasil belajar siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes pada 

pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan mengalami 

peningkatan, dilihat dari sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan 
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tindakan. Data awal pra siklus diperoleh prosentase ketuntasan belajar siswa 

sebanyak 13 siswa (38%), setelah dilakukan tindakan prosentase ketuntasan 

belajar siswa meningkat menjadi 58%. Peneliti membuat penelitian dengan 

prosentase ketuntasan hasil belajar minimal 70%, sehingga masih perlu diadakan 

siklus II untuk mencapai indikator. 

 

4.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dipakai pada data yang didapat dari pelaksanaan pembelajaran 

IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan  pada siklus I. Kelemahan 

apa saja yang masih ada pada siklus I dan akan direvisi untuk memperbaiki pada 

proses pembelajaran siklus II. Hal-hal yang perlu diperbaiki pada siklus I oleh 

peneliti dengan guru kolaborasi sebagai berikut:  

a. Keterampilan guru terdapat temuan masalah antara lain, pada keterampilan 

bertanya. Guru belum bisa membuat pertanyaan  yang dapat membangkitkan 

minat siswa, sehingga siswa kurang antusias dalam pembelajaran IPA serta 

pertanyaan yang dibuat guru tidak jelas, yang membuat siswa  tidak bisa 

menjawab pertanyaan dari guru, siswa kurang minat dalam pembelajaran IPA, 

Siswa pasif dalam belajar dan Siswa kesulitan mempelajari pelajaran yang 

disampaikan guru, karena kurang  keterlibatan antara siswa dengan guru dalam 

pembelajaran IPA. Siswa ramai saat membuat rangkuman hasil diskusi karena 

kesulitan membuat rangkuman hasil diskusi serta guru tidak membimbingnya. 

Pada indikator keterampilan menjelaskan terlihat guru kurang jelas suaranya 

saat menjelaskan sehingga siswa ramai karena tidak dengar dengan penjelasan 
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guru. Pembelajaran kurang merencanakan tujuan belajar jadi hasil belajar 

kurang maksimal. 

b. Indikator merumuskan masalah, membuat kesimpulan, dan melakukan 

demonstrasi, siswa masih kesulitan dalam melakukan demonstrasi karena 

belum terbiasa menggunakan metode demonstrasi berbasis lingungan dalam 

pembelajaran IPA, sehingga pada proses pembelajaran siswa bertanya terus 

pada gurunya, sebagian siswa ramai sendiri serta mengganggu kelompok 

lainya. Dalam berkelompok hanya beberapa siswa yang aktif,  masih banyak 

siswa yang kesulitan melakukan demonstrasi serta belum bisa menyipulkan 

hasil demonstrasi. Pada saat mengerjakan soal saat evaluasi siswa masih 

mengalami kesulitan dan kurang memahami soal.  

 

 4.1.1.5  Revisi 

Refleksi pada siklus I pada pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan perlu diperbaiki dan melanjutkan pada siklus II. 

Beberapa indikator yang belum tercapai secara menyeluruh harus diperbaiki. 

Perbaikan pada siklus II sebagai berikut:  

a. Indikator guru pada keterampilan bertanyaan diharapkan guru bisa membuat 

pertanyaan yang singkat dan jelas serta dapat membangkitkan minat belajar 

siswa. Guru diharapkan bisa menibulkan minat belajar siswa pada saat 

pembelajaran, jadi ada hubungan timbal balik dalam pembelajaran. Guru 

memberi kesempatan kepada siswa dalam rasa ingin tahu pada materi supaya 

siswa belajar dengan senang dan ingatan pada materi akan bertahan lebih 
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lama. Guru diharapkan pada saat awal pelajaran dapat menarik perhatian 

siswa jadi siswa belajar tidak cepat bosan. 

b. Siswa dibiasakan untuk mengamati sesuatu, sehingga siswa akan menemukan 

pengetahuan sendiri  jadi siswa dapat menyimpulkan hasil pengamatannya. 

Setiap pembelajaran harus ada hubungan yang baik antara siswa dengan guru 

sehingga saat pembelajaran ada minat belajar bagi siswa maupun guru. pada 

saat mengerjakan soal evaluasi diharapkan berdasarkan kemampuan sendiri 

serta ketepatan waktu. 

c. Perbaikan keterampilan guru dan aktivitas siswa diatas, diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 

 

4.1.2     Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II  

4.1.2.1  Perencanaan 

Perencanaan penelitian pada siklus I yaitu: 

a. Menyiapkan RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan skenario 

pembelajaran metode demonstrasi berbasis lingkungan. 

b. Menyiapkan alat peraga dan bahan untuk melaksanakan metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 

c. Menyiapkan sumber belajar. 

d.  Menyipkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

e. Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 
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4.1.2.2   Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan, 

Pertemuan pertama dilaksanakan hari rabu, 24 Oktober 2012 dengan materi 

perubahan wujud benda dan pertemuan kedua dilaksanakna pada hari Sabtu, 27 

Oktober 2012 dengan materi berbagai sifat dan bahan kegunaannya di laksanakan 

pada kelas IV SDN Kalimamal Brebes. 

4.1.2.2.1  Pertemuan Pertama 

Pendahuluan dimulai dengan guru mengatur tempat duduk siswa, berdoa 

bersama, guru mengabsen, menyiapkan alat peraga, menyiapkan sumber belajar. 

Dilanjutkan guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Apakah 

bahan untuk membuat es? Bagaimanah perubahan benda pada es setelah 

dimasukan dalam lemari es ?” kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberi motivasi berupa verbal dan non verbal pada siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan dari guru.   

Kegiatan inti guru melihatkan gambar perubahan wujud benda disertai 

dengan melakukan tanya jawab. Kemudian guru menentukan topik yang berkaitan 

dengan materi yaitu perubahan wujud benda. Guru memperkenalkan alat yang 

akan digunakan dalam demonstrasi berbasis lingkungan secara singkat pada siswa 

yaitu: kantong plastik, mangkok/rantang, panci, air dan bongkahan es batu. 

Kemudian siswa mengamati alat dan bahan yang akan digunakan guru dalam 

demonstrasi berbasis lingkungan. dilanjutkan guru menjelaskan langkah-langkah 

pelaksanaan demonstrasi dan siswa mendengarkan penjelasan langkah-langkah 

pelaksanan demonstrasi. Kemudian guru melakukan demonstrasi berbasis 
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lingkungan yaitu dengan mengisi plastik dengan air sampai setengah penuh lalu 

mengikatnya, masukan bongkahan es batu kedalam panci, letakkan rantang 

ditengah bongkahan es batu, taburkan garam dapur kedalam bongkahan es batu 

dan diamkan beberapa saat. Siswa mengamati jalannya demonstrasi yang 

dilakukan guru. kemudian siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang 

yang telah didemonstrasikan. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan 

memberi LKS untuk didiskusi  dan didemonstrasikan dengan bimbingan guru. 

Siswa melakukan demonstrasi dengan berkelompok menjadi 4 kelompok serta 

menulis hasil dari demonstrasi kelompok dengan bimbingan guru dan siswa 

mempersentasikan hasil dari demonstrasi yang telah dilakukannya. Guru 

melanjutkan memberi kesempatan pada siswa yang belum paham dan 

membimbing siswa membuat kesimpulan dari demonstrasi. 

Kegiatan penutup siswa bersama guru membuat kesimpulan selama 

proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian siswa diberi 

soal evaluasi yang dikerjakan secara indevidual dan memberikan perbaikan serta 

pengayaan berupa pekerjaan rumah. Kegiatan penutup diakhiri guru menyuruh 

siswa untuk mempelajari kembali  materi pelajaran yang telah disampaikan dan 

materi yang akan datang. 
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4.1.2.2.2 Pertemuan Kedua    

Pendahuluan dimulai dengan guru mengatur tempat duduk siswa, berdoa 

bersama, guru mengabsen, menyiapkan alat peraga, menyiapkan sumber belajar. 

Dilanjutkan guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Kenapa 

baju dibuat dari wol?”, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberi motivasi berupa verbal dan non verbal pada siswa yang bisa menjawab 

pertanyaan dari guru.   

Kegiatan inti guru melihatkan payung dan jas hujan disertai melakukan 

tanya mengenai sifat bahan dan kegunaannya. Kemudian guru menentukan topik 

yang berkaitan dengan materi yaitu sifat bahan dan kegunaannya. Guru 

memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat pada siswa yaitu plastik, kertas, handuk kecil, sendok 

logam, air, lilin dan korek dan siswa mengamati alat dan bahan yang akan 

digunakan guru dalam demonstrasi berbasis lingkungan dilanjutkan menjelaskan 

langkah-langkah pelaksanaan demonstrasi dan siswa mendengarkan langkah-

langkah pelaksanan demonstrasi. Kemudian guru melakukan demonstrasi berbasis 

lingkkungan yaitu dengan menuangkan air keplastik, kertas, handuk, sendok dan 

nyalakan lilin kemudian secara bergantian detakan plastik, handuk, sendok 

sehingga bersentuan peganglah sendok dengan handuk. Siswa mengamati 

jalannya demonstrasi kemudian siswa melakukan tanya jawab apa yang telah 

didemonstrasikan. Guru membagi siswa dalam 4 kelompok serta memberi LKS 

untuk didiskusikan dan didemonstrasikan. Siswa melakukan demonstrasi dengan 

bimbingan guru dan setiap kelompok perwakilan untuk mempersentasikan hasil 
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yang telah didemonstrasikan. Guru melanjutkan memberi kesempatan pada siswa 

hal-hal yang belum pahami dan membimbing siswa membuat kesimpulan dari 

hasil demonstrasi berbasis lingkungan. 

Kegiatan penutup siswa bersama guru membuat kesimpulan selama 

proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian siswa diberi 

soal evaluasi yang dikerjakan secara indevidual dan memberikan perbaikan serta 

pengayaan berupa pekerjaan rumah. Kegiatan penutup diakhiri guru menyuruh 

siswa untuk mempelajari kembali  materi pelajaran yang telah disampaikan dan 

materi yang akan datang. 

 

4.1.2.3 Observasi 

.1.2.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pelaksanaan tindakan siklus II 

yaitu pada pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan 

pada siswa kelas IV SDN Kalimal Brebes diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus II 

NO Indikator Keterampilan Guru Melalui 

Metode Demonstrasi Berbasis 

Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-rata 

Siklus I Pert  I Pert 2 

1. Guru bertanya yang didemonstrassikan 3 3 3 

2. Guru memberi penguatan berbasis 

lingkungan 

3 3 3 

3. Keterampilan menggunakan variasi 3      3 3 

4. Menjelaskan yang didemonstrasikan 3 3 3 

5. Keterampilan membuka dan menuup 

pelajaran 

3 3 3 

6. Membimbing demonstrasi diskusi 

kelompok kecil 

4 4 4 

7. Guru mengolah kelas berbasis 

lingkungan 

3 4 3,5 

8. Mengajarkan kelompok kecil demonstrasi 3 3 3 

Jumlah skor yang diperoleh 25 26 26 

Kreteria Baik Baik Baik 

Hasil observasi keterampilan guru siklus II dapat diperjelas dalam 

diagram dibawah ini: 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8

prt I

Prt II

Rata-rata siklus II

 Diagram 5. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 
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Indikator:  

1. Guru bertanya yang didemonstrasikan 

2. Guru memberi peguatan berbasis lingkungan 

3. Keterampilan menggunakan variasi 

4. Menjelaskan yang didemonstrasikan 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

6. Membimbing demonstrasi diskusi kelompok kecil 

7. Guru mengolah kelas berbasis lingkungan 

8. Mengajarkan kelompok kecil demonstrasi 

Tabel keterampilan guru pada siklus II diatas menunjukan jumlah skor 

yang diperoleh guru selama proses pembelajaran IPA di kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes dengan menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan, pada 

pertemuan I skor rata-rata yaitu 25 kreteria baik, sedangkan pertemuan II skor 

rata-rata yaitu 26 kreteria baik. Pada skor rata-rata keterampilan guru sebesar 26 

dengan  kreteria baik. Adapun setiap indikator akan terinci sebagai berikut: 

a.  Guru Bertanya yang Didemonstrasikan 

Indikator keterampilan bertanya, pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sering nampak masing-masing juga 

sama yaitu pertanyaan sesuai materi, menyiapkan pertanyaan sesuai kemampuan 

siswa serta deskiptor selanjutnya yaitu pertanyaan dengan singkat dan jelas. Pada 

tahap ini pertanyaan yang dibuat guru belum dapat membangkitkan minat belajar 

siswa. 
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b. Guru Memberi Penguatan Berbasis Lingkungan 

Indikator keterampilan memberi penguatan, antara pertemuan I dan 

pertemuan II masing-masing sama mendapat skor 3. Deskriptor yang sering 

nampak setiap pertemuan juga sama yaitu penguatan diberikan pada saat 

pembelajaran, yang kedua pemberian penguatan sesuai dengan tingkah laku siswa 

serta yang ketiga penguatan dengan suara dan sikap yang jelas. Pada tahap ini 

deskriptor yang tidak nampak yaitu pada tugas dan kegiatan yang disertai 

penguatan, karena disini guru masih kesulitan memberikan penguatan pada saat 

siswa melakukan demonstrasi. 

c. Keterampilan Menggunakan Variasi 

Indikator keterampilan menggunakan variasi, Pada pertemuan I dan 

pertemuan II sama-sama memperoleh skor 3. Deskriptor yang nampak juga sama 

yaitu memilih media pembelajaran yang tepat, sumber belajar yang menarik serta 

guru memberi kesempatan mengembangkan bakat. Pada tahap ini deskriptor yang 

belum namapak yaitu membebaskan siswa dalam rasa ingin tahunya pada materi. 

d. Menjelaskan yang Didemonstrasikan 

Indikator keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh pada pertemuan 

I dan pertemuan II masing-masing memperoleh skor 3. Deskriptor yang tampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu penjelasan sesuai tujuan pembelajaran,  

menjelaskan dengan suara yang jelas serta guru menjelaskan sesuai materi. Pada 

tahap ini deskriptor yang belum nampak yaitu penjelasan disampingi dengan 

keaktivan siswa, dalam deskriptor ini guru lupa melibatkan siswa dalam kegiatan.  
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e.  Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Indikator keterampilan membuka dan menutup pelajaran, antara  

pertemuan I dan pertemuan II masing-masing memperoleh skor 3. Deskriptor 

yang sering nampak pada setiap pertemuan juga sama yaitu menarik perhatian 

siswa, menyipulkan materi serta memberikan latihan soal. Deskriptor yang belum 

nampak pada setiap pertemuan yaitu menimbulkan motivasi belajar, guru masih 

belum bisa memberi motivasi belajar saat pembelajaran kepada siswa.    

f. Membimbing Demonstrasi Diskusi Kelompok Kecil 

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, antara 

pertemuan I dengan pertemuan II memperoleh skor masing-masing 4. Pada tahap 

ini deskriptor sudah nampak semua yaitu membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok kecil, membimbing siswa mencoba yang didemonstrasikan, memberi 

waktu diskusi kepada siswa secukupnya serta membimbing membuat rangkuman 

hasil diskusi.  

g.Guru Mengolah Kelas Berbasis Lingkungan 

Indikator keterampilan mengolah kelas, skor yang diperoleh pada 

pertemuan I yaitu 3. Deskriptor yang nampak yaitu menciptakan kondisi belajar 

yang meyenangkan, memperhatikan keadaan siswa saat pembelajaran serta kejelas 

an suara saat menjelaskan. Pada pertemuan II skor yang diperoleh yaitu 4.  Semua 

deskriptor sudah nampak pada pertemaun II. Tahap ini pada pertemuan I guru 

lupa mengguakan media yang variasi, tetapi pada pertemuan II semua deskriptor 

semua  nampak. 
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h.Mengajarkan Kelompok Kecil Demonstrasi    

Indikator keterampilan mengajarkan kelompok kecil, antara pertemuan I 

dan pertemuan II masing-masing mendapat skor 3. Deskriptor yang nampak juga 

sama yaitu membimbing dan memudahkan belajar, merencanakan serta 

mengawasi jalannya belajar. Tahap ini guru kesulitan dalam variasi 

pengelompokan sehingga siswa terjadi  keributan.  

 

4.1.2.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pelaksanaan siklus II pada 

pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan yang ikuti 34 

siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II 

NO Indikator Aktivitas Siswa Melalui 

Metode Demonstrasi Berbasis 

Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-rata 

Siklus 1I 

Prt I Prt II 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru 3 3,6 3,3 

2. Siswa melihat yang didemonstrasikan 2,9 3,6 3,3 

3. Siswa mencatat hasil demonstrasi 

berbasis lingkungan 

2,7 3,2 3 

4. Siswa membaca hasil demonstrasi 2,6 3,3 3 

5. Siswa menyipulkan pelajaran berbasis 

lingkungan 

2,2 3 2,6 

6. Mengingat yang didemonstrasikan 2,2 2,9 2,6 

7. Merumuskan masalah 2,1 3 2,6 

8. Melakukan demonstrasi 2,6 3,3 3 

Jumlah skor yang Diperoleh 20       26 25 

Kreteria Baik Baik Baik 
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Hasil observasi aktivitas siswa siklus II dapat diperjelas dalam diagram di 

bawah ini: 

 

 

Diagram 6. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

Indikator: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

2. Siswa melihat yang didemonstrasikan 

3. Siswa mencatat hasil demonstrasi berbasis lingkungan 

4. Siswa membaca hasil demonstrasi 

5. Siswa menyipulkan pelajaran berbasis lingkungan 

6. Mengingat yang didemonstrasikan 

7. Merumuskan masalah 

8. Melakukan demonstrasi  
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Tabel aktivitas siswa pada siklus II diatas menujukan skor yang dapatkan 

oleh 34 siswa dikelas IV SDN Kalikamal Brebes dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan pada pertemuan I 

diperoleh skor rata-rata yaitu 20 kreteria baik. Sedangkan pada pertemuan II yaitu 

26 kreteria baik. Nilai skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II sebesar 25 

kreteria baik. Adapun setiap indikator akan terinci sebagai berikut: 

a. Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru 

Siklus II pertemuan I indikator siswa mendengarkan penjelasan guru 

dengan skor rata-rata 3 yaitu ada 3 siswa yang mendapat skor 2, 28 siswa yang 

mendapat skor 3, dan 3 siswa yang mendapat skor 4. Pertemuan II terjadi 

peningkatan, skor rata-rata 3,6 yaitu ada 14 siswa yang mendapat skor 3 dan 20 

siswa yang mendapat skor 4. Tahap ini hampir semua deskriptor sudah nampak, 

namun masih sedikit yang mendengarkan hasil kesimpulan demonstrasi.   

b. Siswa Melihat yang Didemonstrasikan 

Siklus II pertemua I indikator memandang atau melihat yang 

didemonstrasikan, diperoleh skor rata-rata 2,9 yaitu ada 3 siswa yang mendapat 

skor 2, 30 siswa yang mendapat skor 3 dan 1 siswa yang mendapat skor 4. 

Pertemuan II terjadi peningkatan,  skor rata-rata 3,6 yaitu 12 siswa yang mendapat 

skor 3 dan 22 siswa yang mendapat skor 4. Pada tahap ini yang sering nampak 

siswa melihat media dan jalannya demonstrasi. Siswa melihat hasil demonstrasi. 

Sudah banyak siswa yang mencatat hasil demonstrasi dibuku.  
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c. Siswa Mencatat Hasil Demonstrasi Berbasis Lingkungan 

Siklus II pertemua I indikator menulis atau mencatat hasil demonstrasi 

diperoleh skor rata-rata 2,7 yaitu 11 siswa yang mendapat skor 2, 23siswa yang 

mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi peningkatan, skor rata-rata 3,2 yaitu 2 siswa 

yang mendapat skor 2, 24 siswa yang mendapat skor 3 dan 8 siswa yang 

mendapat skor 4. Pada tahap ini indikator yang sering nampak siswa menulis  

penjelasan guru dan menulis hasil serta mencatat kesimpulan hasil walaupun 

belum banyak, tetapi semuanya menulis evaluasi. 

d. Siswa Membaca Hasil Demonstrasi 

Siklus II pertemuan I indikator membaca hasil demonstrasi, diperoleh 

skor rata-rata 2,6 yaitu 14 siswa yang mendapat skor 2, 20 siswa yang mendapat 

skor 3, pada skor  4 tidak nampak. Pertemuan II terjadi peningkatan, skor rata-rata 

3,3 yaitu  25 siswa yanng mendapat skor 3, dan 9 siswa yang mendapat skor 4. 

Pada tahap ini yang sering nampak siswa membacakan rumusan hasil demonstrasi 

dan membacakan didepan kelas serta membacakan hasil kesimpulan. Siswa belum 

bisa menyalin hasil demonstrasi kedalam buku.    

e. Siswa Menyipulkan Pelajaran Berbasis Ligkungan 

Siklus II pertemuan I indikator siswa meenyipulkan, hasil skor yang 

diperoleh rata-rata 2,2 yaitu 26 siswa yang mendapatkan skor 2, 8 siswa mendapat 

skor 3. Pada tahap pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor rata-rata 3 

yaitu 3 siswa yang memperoleh skor 2, 29 siswa memperoleh skor 3, 2 siswa 

memperoleh skor 4. Pada tahap ini,  indikator yang sering nampak siswa dengan 

bimbingan guru membuat kesimpulan dan membuat kesimpualan pada saat itu 
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juga serta mencatat kesimpulan dalam buku. Siswa belum bisa mempelajari 

kesimpulan pelajaran. 

f.  Mengingat yang Didemonstrasikan 

Siklus II pertemuan I indikator mengingat yang didemonstrasikan,hasil 

yang diperoleh dengan skor rata-rata 2,2 yaitu ada 27 siswa yang mendapat skor 2 

dan 7 siswa yang memdapat skor 3. Pada tahap pertemuan II terjadi peningkatan, 

diperoleh skor rata-rata 2,9 yaitu ada 4 siswa mendapat skor 2, 29 siswa mendapat 

skor 3 dan 1 siswa yang mendapat skor 4.   Pada tahap ini indikator yang sering 

nampak siswa dapat bertanya sesuai konsep,  menjawab pertanyaan guru dengan 

tepat serta dapat mempelajari materi. Sedangkan pada indikator siswa  

mengerjakan latihan soal tidak mengalami kesulitan tidak nampak. 

g. Merumuskan masalah 

Siklus II pertemuan I dengan indikator merumuskan maslah, diperoleh 

skor rata-rata 2,1 yaitu ada 28 siswa yang memperoleh skor 2, dan 6 siswa 

memperoleh skor 3. Pada peremuan II terjadi peningkatan diperoleh skor rata-rata  

3 yaitu ada 2 siswa yang mendapat skor 2, 31 siswa yang mendapat skor 3 dan 1 

siswa yang mendapat skor 4. Tahap ini yang sering nampak siswa dapat 

membangun pengetahuan baru, siswa dapat mengemukakan pendapatnya serta 

aktif dalam pembelajaran. Siswa belum bisa menjelaskan keteman yang lain yang 

telah pelajarinya.  

h. Melakukan Demonstrasi 

Siklus II pertemuan I dengan indikator latihan atau praktek, hasil yang 

memperoleh skor rata-rata 2,6 yaitu 13 siswa yang mendapat skor 2 dan 21 siswa 
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yang mendapat skor 3. Pada pertemuan II terjadi peningkatan, hasil yang 

diperoleh skor rata-rata 3,3 yaitu 3 siswa yang mendapat skor 2, 21 siswa yang 

mendapat skor 3 dan 10 siswa yang memperoleh skor 4. Tahap ini deskriptor 

hampir semuanya  nampak, namun masih sedikit siswa yang menujukan hasil 

demonstrasi kepada guru.  

 

4.1.2.3.3 Deskriptor Observasi Hasil Belajar Siswa 

  Observasi hasil belajar sebanyak 34 siswa kelas IV SDN kalikamal 

Brebes dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis ligkungan 

menggunakan tes tertulis yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran pada 

pertemuan I dan pertemuan II. Tes ini berupa soal isian yang dikerjakan secara 

indevidual. 

 

Tabel 4.7 

Observasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Kriteria Pert I Pert II Rata-rata 

1. Jumlah siswa tuntas 28 31 26 

2. Jumlah siswa tidak tuntas 6 3 8 

3. Persen ketuntasan siswa 82% 91% 76% 

4. Persen ketidak tuntasan siswa 17% 8% 24% 

5. Nilai tertinggi 100 100 100 

6. Nilai terendah 50 50 50 

7. Nilai rata-rata 68,8 71,4 68,97 
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Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II lebih jelasnya 

akan digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

Tuntas

76%

Tidak Tuntas

24%

 

Diagram 7. Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Pada Tabel siklus II menujukan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Kalikamal Brebes dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan. Pada pertemuan I jumlah siswa yang tuntas sebanyak 28 siswa (82%). 

Dan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 6 siswa (17%). Pertemuan II jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 31 siswa (91%) dan jumlah siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 3 siswa (8%). Pada siklus II diperoleh jumlah rata-rata siswa yang 

tuntas sebanyak 26 siswa (76%) dan jumlah rata-rata siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 8 siswa (24 %). 

Pada Siklus II hasil belajar siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes pada 

pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan mengalami 

peningkatan, dilihat dari sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan 

tindakan, antara siklus I serta siklus II.  Data awal rata-rata pada siklus I diperoleh 

prosentase ketuntasan belajar siswa sebanyak 20 siswa (58%), setelah dilakukan 
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tindakan prosentase ketuntasan belajar siswa sebanyak 26 (76%) dan nilai rata-

rata siklus II meningkat menjadi 68,97%. Peneliti membuat penelitian dengan 

prosentase ketuntasan hasil belajar minimal 70%, sehingga masih perlu diadakan 

siklus III untuk mencapai indikator. 

 

4.1.2.4  Refleksi 

Refleksi digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

pelaksanaan pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan 

pada siklus II. Pada refleksi akan diuraikan kelemahan apa saja yang masih ada 

dalam siklus II dan akan di revisi untuk memperbaiki pada proses pembelajaran 

IPA siklus III. 

Hal-hal yang perlu di perbaiki dalam siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Pada keterampilan guru terdapat masalah antara lain pertanyaan guru kurang 

membangkitkan minat belajar siswa, sehingga siswa dalam menjawab 

pertanyaan dari guru  kurang gairah dan masih ragu. Guru masih kesulitan 

memberi penguatan dalam suatu tugas atau kegiatan, penguatan yang diberikan 

hanya “ya bagus” hal ini tidak bisa membuat siswa untuk semangat dalam 

belajar. Guru kurang membebaskan siswa dalam rasa ingin tahunya pada 

materi, jadi ada beberapa siswa yang tidak memahamai materi yang 

disampaikan guru. siswa ini hanya mendengarkan dan memperhatikan apa 

yang dilakukan guru saja. Guru dalam menjelaskan tidak disampingi dengan 

keaktifan siswa, sehingga ada siswa yang masih bermain sendiri atau tidak 

memperhatikannya. Hal ini akan menibulkan motivasi belajar pada siswa 
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berkurang dan hasil belajarpun akan menurun. Pada variasi pengelompokan 

guru lupa untuk membagi setiap kelompok  ada yang pintar,sedang dan kurang. 

Sehingga ada beberapa kelompok yang gaduh dan tidak bisa melakukan kerja 

kelompok. 

b. Indikator siswa, masih sedikit siswa yang mendengarkan hasil kesimpulan. 

Siswa belum bisa menyalin hasil kedalam buku yang telah dibaca. dalam 

merumuskan masalah, siswa belum bisa membangun pengetahuan baru, masih 

sedikit siswa yang dapat mengemukakan pendapatnya dan masih sedikit siswa 

yang dapat menjelaskan keteman yang lainnya. 

c. Hasil rata-rata belajar siswa terjadi peningkatan  dapat dilihat dari siklus I yaitu  

20 siswa yang tuntas (58%), Pada siklus II meningkat menjadi 26 siswa yang 

tuntas (76%). 

4.1.2.5 Revisi  

Refleksi pada siklus II memperlihatkan bahwa pembelajaran IPA melalui 

metode demonstrasi berbasis lingkungan perlu diperbaiki lagi, pada siklus III  

masih ada beberapa yang perlu diperbaik lagi. Perbaikan pada siklus II sebagai 

berikut: 

a. Guru diharapkan bisa membuat pertanyaan yang dapat membangkitkan minat 

belajar siswa. Guru diharapkan selalu bisa memberi penguatan pada siswa 

saat melakukan kegitan ataupun tugas. Guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk keingin tahunya pada materi. Guru memperhatikan keaktivan siswanya 

saat proses pembelajaran dan di harapkan guru dalam membagi kelompok 

dengan variasi. 
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b. Siswa diharapkan bisa mendengarkan hasil kesimpulan demonstrasi. Siswa 

dibiasakan menyalin kedalam buku hasil yang telah di bacakan.  Diharapkan 

siswa dapat membangun pengetahuan baru dalam pelajaran dan dibiasakan 

untuk mengemukakan pendapatnya serta dapat menjelaskan teman yang lain. 

c. Perbaikan keterampilan guru dan aktivitas siswa, diharapkan dapat 

meningkatkan untuk hasil belajar siswa sehingga indikator dapat tercapai.  

       

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1  Perencanaan 

Perencanaan penelitian pada siklus III yaitu: 

a. Menyiapkan RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan skenario 

pembelajaran metode demonstrasi berbasis lingkungan. 

b. Menyiapkan alat peraga dan bahan untuk melaksanakan metode 

demonstrasi berbasis lingkungan. 

c. Menyiapkan sumber belajar. 

d.  Menyipkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

e. Menyiapkan lembar evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

 

4.1.3.2   Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Oktober 

2012. Pendahuluan dimulai dengan guru mengatur tempat duduk siswa, berdoa 

bersama, guru mengabsen, menyiapkan alat peraga, menyiapkan sumber belajar. 
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Dilanjutkan guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “anak-anak 

apakah kalian sudah pernah melihat seprinbet? Dan apa saja paduan bahan untuk 

membuat seprinbet?”,  kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberi motivasi berupa verbal dan non verbal bagi siswa yang bisa menjawab 

pertanyaan dari guru.   

Kegiatan inti guru melihatkan media berupa sapu dan meja disertai 

melakukan tanya jawab mengenai benda dibuat dari berbagai bahan.. Kemudian 

guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi. Guru memperkenalkan alat 

yang akan digunakan dalam demonstrasi berbasis lingkungan secara singkat pada 

siswa yaitu kapas, kain, benang dan jarum. Kemudian siswa mengamati alat dan 

bahan yang akan digunakan guru dalam demonstrasi berbasis lingkungan. 

dilanjutkan guru menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan demonstrasi dan 

siswa mendengarkan penjelasan langkah-langkah pelaksanan demonstrasi. 

Kemudian guru melakukan demonstrasi berbasis lingkungan yaitu dengan cara  

kain diukur lebar 10 cm panjang 10 cm, lalu dipotong menjadi dua bagian, 

siapkan benang yang sudah di masukan kejaru dan siap untuk menjahit kain. Jahit 

kain pada kelilingnya dan sisakan sedikit lubang untuk masukan kapas, setelah 

kapas sudah dimasukan lubang tersebut dijahit samapi tertutup, kemudian siswa 

melakukan tanya jawab dengan guru tentang yang telah didemonstrasikan. Guru 

membagi siswa menjadi 4 kelompok dan memberi LKS pada setiap kelompok 

untuk didiskusikan dan didemonstrasikan dengan bimbingan guru. Siswa 

melakukan demonstrasi  sesuai kelompoknya dan setiap kelompok perwakilan 

maju untuk mempersentasikan hasil yang telas didemonstrasikan. Guru 
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melanjutkan memberi kesempatan pada siswa yang belum paham dan 

membimbing siswa membuat kesimpulan dari demonstrasi. 

Kegiatan penutup siswa bersama guru membuat kesimpulan selama 

proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian siswa diberi 

soal evaluasi yang dikerjakan secara indevidual dan memberikan perbaikan serta 

pengayaan berupa pekerjaan rumah. Kegiatan penutup diakhiri guru menyuruh 

siswa untuk mempelajari kembali  materi pelajaran yang telah disampaikan dan 

materi yang akan datang. 

 

4.1.3.3 Observasi 

4.1.3.3.1  Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pelaksanaan tindakan siklus III 

yaitu pada pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan 

pada siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus III 

NO Indikator Keterampilan Guru Melalui Metode 

Demonstrasi Berbasis Lingkungan 

Skor yang 

Diperoleh 

1. Guru bertanya yang didemonstrasikan 4 

2. Guru memberi penguatan berbasis lingkungan 4 

3. Keterampilan menggunakan variasi 4 

4. Menjelaskan yang didemonstrasikan 3 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 4 

6. Membimbing demonstrasi diskusi kelompok kecil 4 

7. Guru mengolah kelas berbasis lingkungan 4 

8. Mengajarkan kelompok kecil demonstrasi 3 

Jumlah skor yang Diperoleh 30 

Kriteria Sangat baik 
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Tabel keterampilan guru pada siklus III diatas menunjukan jumlah skor 

yang diperoleh guru selama proses pembelajaran IPA di kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan, dengan skor 

keterampilan guru pada siklus III sebesar 30 dengan kreteria sangat baik. Adapun 

setiap indikator akan terinci sebagai berikut: 

a.  Guru Bertanya yang Didemonstrasikan 

Indikator keterampilan bertanya pada siklus III skor yang diperoleh yaitu 

4. Deskriptor pada tahap ini semua nampak. 

b. Memberi Penguatan Berbasis Lingkungan 

Indikator keterampilan memberi penguatan, skor yang diperoleh yaitu 4. 

Deskriptor semua telah nampak. 

c.  Keterampilan Menggunakan Variasi 

Indikator keterampilan menggunakan variasi, skor yan diperoleh yaitu 4. 

Pada tahap ini deskriptor semua telah nampak semua. 

d. Menjelaskan yang Didemonstrasikan 

Indikator keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh pada siklus ini 

memperoleh skor 3. Deskriptor yang tampak yaitu penjelasan sesuai tujuan 

pembelajaran,  menjelaskan dengan suara yang jelas serta guru menjelaskan sesuai 

materi. Pada tahap ini deskriptor yang belum nampak yaitu penjelasan disampingi 

dengan keaktivan siswa, dalam deskriptor ini guru lupa melibatkan siswa dalam 

kegiatan. 

e.  Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 
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Indikator keterampilan membuka dan menutup pelajaran, skor yang 

diperoleh yaitu 4, semua deskriptor semua telah nampak. 

f. Membimbing Demonstrasi Diskusi Kelompok Kecil 

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, skor yang 

diperoleh yaitu 4, semua deskriptor telah nampak.  

g. Guru Mengolah Kelas Berbasis Lingkungan 

Indikator keterampilan mengolah kelas, skor yang diperoleh pada siklus 

ini yaitu 4, semua deskritor telah nampak. 

h. Mengajarkan Kelompok Kecil Demonstrasi    

Indikator keterampilan mengajarkan kelompok kecil, pada siklus ini  

mendapat skor 3. Deskriptor yang nampak  yaitu membimbing dan memudahkan 

belajar, merencanakan serta mengawasi jalannya belajar. Tahap ini guru kesulitan 

dalam variasi pengelompokan sehingga siswa terjadi sedikit ribut.  

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus I, II, dan III 

NO Indikator Keterampilan Guru Melalui 

Metode Demonstrasi Berbasis Lingkungan 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. Guru bertanya yang didemonstrasikan 2 3 4 

2. Guru memberi penguatan berbasis 

lingkungan 

2 3 4 

3. Keterampilan menggunakan variasi 2,5 3 4 

4. Menjelaskan yang didemonstrasikan 2,5 3 3 

5. Keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran 

2 3 4 

6. Membimbing demonstrasi diskusi 

kelompok kecil  

2 4 4 

7. Guru mengoalah kelas berbasis lingkungan 2,5 3,5 4 

8. Mengajarkan kelompok kecil demonstrasi 2,5 3 3 

 Jumlah Skor yang Diperoleh 18 26 30 

Kreiteria Cukup Baik Sangat 

baik 
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Tabel keterampilan guru diatas akan digambarkan pada diagram sebagai 

berikut: 

 

 

 

Diagram 8. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I, II dan III 

Indikator: 

1. Guru bertanya yang didemonstrasikan 

2. Guru memberi peguatan berbasis lingkungan 

3. Keterampilan menggunakan variasi 

4. Menjelaskan yang didemonstrasikan 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

6. Membimbing demonstrassi diskusi kelompok kecil 

7. Guru mengolah kelas berbasis lingkungan 

8. Ketampilan mengajarkan kelompok kecil 
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4.1.3.3.2  Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pelaksanaan tindakan siklus III 

yaitu pada pelajaran IPA  melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan yang 

diikuti oleh 34 siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus III 

NO Indikator Aktivitas Siswa Melalui Metode 

Demonstrasi Berbasis Lingkungan 

Skor yang 

Diperoleh 

1. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 3,9 

2. Siswa melihat yang didemonstrasikan 3,7 

3. Siswa mencatat hasil demonstrasi berbasis 

lingkungan 

3,6 

4. Siswa membaca hasil demonstrasi 3,3 

5. Siswa menyipulkan pelajaran berbasis 

lingkungan 

3,3 

6. Mengingat yang didemostrasikan 3,2 

7. Merumuskan masalah 3,2 

8. Melakukan demonstrasi 3,4 

Jumlah skor yang Diperoleh 27,6 

Kriteria Sangat Baik 

Tabel aktivitas siswa pada siklus III diatas menujukan skor yang 

dapatkan oleh 34 siswa dikelas IV SDN Kalikamal Brebes dalam pembelajaran 

IPA melalui Adapun setiap indikator akan terinci sebagai berikut: 

a. Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru 

Siklus III dengan indikator siswa mendengarkan penjelasan guru dengan 

skor rata-rata 3,9 yaitu  4 siswa yang mendapat skor 3, 30 siswa yang mendapat 

skor 4. Tahap ini semua deskriptor sudah mulai nampak, yang sering nampak 

yaitu siswa mendengarkan infromasi dari guru serta mendengarkan pertanyaan 

dari guru. siswa belum terbiasa menggunakan metode ini, sehingga masih sedikit 
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siswa yang mencatat hal yang didengar serta masih sedikit yang mendengarkan 

kesimpulan dari hasil yang didengar.  

b. Siswa Melihat yang Didemonstrasikan 

Siklus III indikator memandang atau melihat yang didemonstrasikan, 

diperoleh skor rata-rata 3,7 yaitu ada 8 siswa yang mendapat skor 3, 26 siswa 

yang mendapat skor 4. Pada tahap ini deskriptor  yang sering nampak yaitu siswa 

melihat media, jalannya demonstrasi, siswa melihat hasil demonstrasi dan siswa 

mencatat hasil demonstrasi. walaupun masih belum banyak, tetapi sudah ada 

beberapa siswa yang mencatat hasil demonstrasi. 

c. Siswa Mencatat Hasil Demonstrasi Berbasis Lingkungan 

Siklus III  indikator menulis atau mencatat hasil demonstrasi diperoleh 

skor rata-rata 3,6  yaitu 22 siswa yang mendapat skor 3 dan 12 siswa yang 

mendapat skor 4. Pada tahap ini deskriptor yang sering nampak yaitu siswa 

menulis  penjelasan guru, menulis hasil demonstrasi, siswa mencatat hasil 

kesimpulan demonstrasi serta siswa menulis evaluasi. Sudah ada beberapa siswa 

yang mencatat kesimpulan demonstrasi dibuku. 

d. Siswa Membaca Hasil Demonstrasi 

Siklus III indikator membaca hasil demonstrasi, diperoleh skor rata-rata 

3,3 yaitu , 13 siswa yang mendapat skor 3, dan 21 siswayang mendapat skor 4. 

Pada tahap ini deskriptor yang sering nampak yaitu siswa membacakan rumusan 

hasil demonstrasi, membacakan didepan kelas, siswa membacakan hasil didepan 

kelas serta siswa menyalin hasil yang telah dibaca. Ada beberapa anak 

membacakan hasil didepan kelas. 
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e. Siswa Menyipulkan Pelajaran Berbasis Lingkungan 

Siklus III  indikator siswa meenyipulkan, hasil skor yang diperoleh rata-

rata 3,3 yaitu 23 siswa mendapat skor 3, 11 siswa mendapat skor 4. Pada tahap 

ini,  deskriptor yang sering nampak yaitu siswa dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan dan membuat kesimpualan pada saat itu juga. Walaupun belum 

banyak mencatat kesimpulan dalam buku, tetapi sudah ada mencacat kesimpulan 

dalam buku.  

f. Mengingat yang Didemonstrasikan 

Siklus III indikator mengingat yang didemonstrasikan, hasil yang 

diperoleh dengan rata-rata 3,2 yaitu 25 siswa memdapat skor 3 dan 9 

siswamendapat skor 4. Pada tahap ini deskriptor  yang sering nampak yaitu  siswa 

dapat bertanya sesuai konsep, menjawab pertanyaan guru dengan tepat serta siswa 

dapat mempelajari materi. 

g. Merumuskan Masalah 

Siklus III  dengan indikator merumuskan masalah, diperoleh rata-rata 3,2 

yaitu 25 siswa memperoleh skor 3 dan 9 siswa memperoleh skor 4. Tahap ini 

deskriptor yang sering nampak yaitu  siswa dapat membangun pengetahuan baru, 

siswa aktif dalam proses pembelajaran dan siswa dapat menjelaskan keteman lain. 

Walaupun ada beberapa siswa yang belum bisa mengemukakan pendapatnya, 

tetapi kebnayakan siswa sudah berani mengemukan pendapatnya.  

h. Melakukan Demonstrasi 

Siklus III dengan indikator latihan atau praktek, hasil yang memperoleh 

rata-rata 3,4 yaitu 18 siswa yang mendapat skor 3 dan 15 siswa yang mendapat 
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skor 4. Tahap ini deskriptor hampir semua nampak, tetapi ada beberapa siswa 

tidak ikut melakukan demonstrasi. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I, II dan III 

NO Indikator Aktivitas Siswa Melalui 

Metode Demonstrasi Berbasis 

Lingkungan 

Siklus  

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru 2,5 3,3 3,9 

2. Siswa melihat yang didemonstrasikan 2,3 3,3 3,7 

3. Siswa mencatat hasil demonstrasi 

berbasis lingkungan 

2,3 3 3,6 

4. Siswa membaca hasil demonstrrasi 2,2 3 3,3 

5. Siswa menyipulkan pelajaran berbasis 

lingkungan 

2 2,6 3,3 

6. Mengingat yang didemonstrasikan 1,9 2,6 3,2 

7. Merumuskan masalah 2 2,6 3,2 

8 Melakukan demonstrasi 2 3 3,4 

Jumlah Skor yang diperoleh  17 23 28 

Kreteria Cukup Baik Sangat 

Baik 

 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I, II dan III dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini: 

 

Diagram 9. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, II dan III 
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Indikator: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

2. Siswa melihat yang didemonstrasikan 

3. Siswa mencatat hasil demonstrasi berbasis lingkungan 

4. Siswa membaca hasil demonstrasi 

5. Siswa menyipulkan pelajaran berbasis lingkungan 

6. Mengingat yang didemonstrasikan 

7. Merumuskan masalah 

8. Melakukan demonstrasi  

 

4.1.3.3.3 Deskripsi Observaasi Hasil Belajar Siswa 

Observasi hasil belajar sebanyak 34 siswa kelas IV SDN kalikamal 

Brebes dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis ligkungan 

menggunakan tes tertulis yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Tes ini 

berupa soal isian yang dikerjakan secara indevidual. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Belajar Siswa Siklus III 

NO Aspek Pencapaian 

1. Jumlah siswa tuntas 29 

2. Jumlah siswa yang tidak tuntas 5 

3 Persen ketuntsan siswa 85% 

4. Persen ketidak tuntasan siswa 14% 

5. Nilai tertinggi 100 

6. Nilai terendaah 50 

7. Nilai rata-rata 80,38 
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Perentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus III dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini: 

Tuntas

85%

Tidak Tuntas

14%

 

Diagram 10. Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 

Tabel di atas menujukan hasil belajar siswa kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes pada pembelajaran IPA. Pada siklus III siswa yang tuntas sebanyak 29 

siswa (85%) dan siswa yang tidak tuntas belajar sebanyak 5 siswa (14%). 

Observasi hasil belajar siswa sebanyak 34 siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes 

dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan 

menggunakan tes tertulis yang dilakukan  peneliti pada akhir pembelajaran.  

Hasil belajar pada siklus III pada pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis ligkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa SDN 

Kalikamal Brebes, dapat dilihat dari sebelum dilakukan tidakan dan setelah 

dilakukan tindakan baik siklus I, siklus II dan siklus III. Pada data awal prosentase 

ketuntasan hasil belajar sebesar 38%, pada siklus I meningkat menjadi 58%, pada 

siklus II menigkat 76%,  dan pada silus III meningkat menjadi 85%. Pada siklus 
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III sudah tercapai inikator sehingga pnelitian tidak dilanjutkan kesiklus 

berikutnya. 

Observasi hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes dari 

siklus I, siklus II dan siklus III sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 

Observasi Hasil Belajar Siswa Siklus I, II dan Siklus III 

NO Kreteria Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Jumlah siswa tuntas 20 26 29 

2. Jumlah siswa tidak tuntas 14 8 5 

3. Persen ketuntasan siswa 58% 76% 85% 

4. Peresen ketidak tuntasan siswa 41% 24% 14% 

5. Nilai tertinggi 9 100 100 

6. Nilai terendah 30 50 50 

7. Nilai rata-rata 58,38 68,97 80,38 
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Presentase ketuntasan dan ketidak tuntasan hasil belajar siswa SDN 

Kalikamal Brebes pada siklus I, siklus II dan siklus III digambarkan dalam 

diagram sebagai berikut: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Siklus I Siklus II Siklus III

Siswa Tuntas

Siswa tidak tuntas

 

 

Diagram 11. Hasil Belajar Siswa Siklus I, II dan III 

4.1.3.4 Refleksi 

Refleksi digunakan untuk menganalisis data yang didapat dari penelitian 

pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan pada siklus 

III. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam siklus III sebagai berikut:  

a. Pada keterampilan guru dalam siklus III sudah ada peningkatan, dengan 

bukti   skor yang diperoleh pada observasi keterampilan guru pada siklus 

III yaitu 30 dengan kreteria sangat baik. Guru sudah menguasai 

keterampilan guru meskipun ada beberapa deskriptor  yang belum nampak, 

sehingga pembelajaran ada timbal balik antara guru dengan siswa. 

b. Pada aktivitas siswa juga ada peningkatan terbukti dengan skor yang 

diperoleh setiap siklus mengalami peningkatan, siklus III memperoleh skor 

22 dengan kreteria baik. Meskipun ada beberapa deskriptor yang belum 
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nampak, tetapi aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah meningkat, 

dengan bukti siswa sudah mulai aktif kegiatan pembelajaran. 

c. Pada hasil belajar siswa terjadi peningkatan setiap siklus, terbukti dengan 

nilai rata-rata siklus I yaitu 58,38, siklus II yaitu 68,97 dan siklus III yaitu 

80,38. Kreteria ini sudah mencapai KKM yaitu 60. 

4.1.3.5 Revisi 

a. Refleksi pada siklus III selama pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan sudah baik. Keterampilan guru pada 

siklus III sudah mendapat skor 30 dengan kreteria sangat baik, tetapi 

sebagai guru harus belajar terus supaya dapat meningkatkan keterampilan 

mengajarnya, sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar dan 

membuat siswa senang dalam belajar. 

b. Aktivitas siswa dalam siklus III mendapat skor rata-rata 28 dengan kreteria 

sangat baik. Siswa dibiasakan dalam mengikuti proses pembelajarn aktif 

sehingga dalam pembelajaran siswa mudah untuk mempelajari materi yang 

telah disampakan, dengan diiringi keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran juga akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

c.    Hasil ketuntasan belajar siswa pada siklus III mencapai 85%, hal ini sudah 

mencapai kreteria ketuntasan yang ditetapkan peneliti. Keterampilan guru 

dan keaktivan siswa pun sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan 

peneliti, minimal kreterianya baik, sehingga penelitian samapai pada siklus 

III.     
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4.2  Pembahasan 

4.2.1  Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penelitian ini untuk meningkatkan pembelajaran IPA  melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes.  

Seperti yang telah dijelaskan didepan bahwa keterampilan guru, keaktivan siswa 

dalam pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA 

SD. Pada penelitian berdasarkan hasil observasi adalah  sebagai berikut: 

4.2.1.1  Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Indikator guru bertanya yang didemonstrasikan, pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata yaitu 2, siklus II memperoleh skor rata-rata yaitu 3, dan 

siklus III memperoleh skor rata-rata yaitu 4. Sanjaya Wina (2010: 12) menyatakan 

bahwa keterampilan bertanya merupakan kemampuan dasar untuk mengajak 

siswa berpikir, mengeluarkan ide dan gagasan yang orisinal melalui bahasa lisan. 

Peryataan terbukti ketika guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

keterampilan bertanya yang digunakan guru sebagai pematapan bagi siswa pada 

pelajaran dan sebagai pengukur siswa dalam menguasai  pelajaran, Apa bila siswa 

tidak bisa menjawab pertanyan dari guru atau sebaliknya siswa tidak bisa bertanya 

kepada guru berarti siswa tidak menguasai pelajaran dan siswa masih pasif dalam 

kegiatan pembelajaran. Peryataan tersebut terbukti pada siklus I guru mendapat 

skor 2 kegiatan pembelajaran siswa masih belum aktif, dalam proses 

pembelajaran siswa masih kurang peduli terhadap pertanyaan yang diberikan 

guru. Pada siklus II dan siklus III guru mendapat skor 3 dan 4, pada siklus ini 

sudah ada peningkatan siswa sudah mulai aktif dalam proses pembelajaran dan 
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siswa sudah banyak bisa menjawab pertanyaan serta sudah ada yang berani 

bertanya kepada guru. 

Indikator Guru memberi penguatan berbasis lingkungan, guru mendapat 

skor rata-rata pada siklus I yaitu 2, siklus II yaitu 3, dan siklus III yaitu 4. Pada 

siklus I guru belum memberi penguatan secara menyeluh selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, Sehingga hanya beberapa siswa yang hanya aktif 

dalam pembelajaran. Pada siklus II dan siklus III keterampilan guru sudah ada 

peningkatan terlihat pada pembelajaran siswa teratusias dalam mengikuti selama 

kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Usman (2012) keterampilan 

memberi penguatan adalah segala bentuk respon, verbal atau nonverbal yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa 

yang bersifat untuk memberi infromasi atau umpan balik bagi siswa. 

Indikator menggunakan variasi, guru mendapat skor rata-rata pada siklus 

I yaitu 2,5 siklus II yaitu 3, dan siklu III yaitu 4. Usman (2012) menyatakan 

keterampiran menggunakan variasi adalah suatu kegiatan guru dan konflek dalam 

proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi pada kebosanan 

siswa, sehingga situasi belajar siswa senantiasa menjukan ketekunan, antusiasme, 

serta penuh partisipasi. Peryataan tersebut sesuai dengan penelitian terlihat pada 

siklus I karena belum terbiasa, guru kelihatan masih kesulitan melakukan 

langkah-langkah demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tidak 

memperhatikan jalannya pembelajaran. Tetapi pada siklus II dan siklus III guru 

sudah ada peningkatan dalam melakukan langkah-langkah demonstrasi, sehingga 

siswa tertarik mengikuti jalannya pembelajaran dan siswa lebih aktif. 
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Indikator menjelaskan yang didemonstrasikan, guru mendapat skor rata-

rata pada siklus I yaitu 2,5 siklus II yaitu 3, dan sikus III yaitu 4.  Pada siklus I 

guru kelihatan dalam menjelaskan pelajaran dengan  suara yang kurang jelas, 

sehingga siswa tidak mendengarkan penjelasan guru, siswa mengobrol sendiri dan 

bermain sendiri sehingga guru tidak mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Pada siklus II dan siklus III guru sudah ada peningkatan dalam 

keterampilan menjelaskan, guru menjelaskan pelajaran sesuai materi dan suara 

dengan jelas. Sesuai dengan apa yang dinyatakan Turney (2011) bahwa kegiatan 

menjelaskan merupakan kegiatan guru memfrekreksi segala infromasi sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan penjelasan yang relavan dengan 

tujuan, materi, sesuai kemampuan siswa dan latar belakang siswa, serta dapat 

dilakukan pada awal, tengah ataupun akhir pelajaran sesuai keperluan. Sehingga 

suasana dalam kelas saat pembelajaran kondusif serta ada interaksi antara guru 

dengan siswa. 

Indikator membuka dan menutup pelajaran, guru mendapat skor rata-rata 

siklus I yaitu 2 siklus II skor 3, dan siklus III skor 4. Pada indikator ini yang 

menentukan keberhasilan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran selama 

proses kegiatan belajar mengajar adalah guru. Siklus I guru masih kurang bisa 

membuka pelajaran, apersepsi sebagai pembuka pelajaran  yang dilakukan guru 

masih kurang membuat siswa termotivasi dalam belajar. Sanjaya Wina (2010: 11) 

berpendapat kemampuan membuka dan menutup pelajaran yakni kemampuan 

untuk mengkondisikan agar siswa siap untuk menyimpan infromasi dalam 

memori siswa. Sesuai dengan peryatan tersebut, apa bila pelajaran dibuka dengan 
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baik selanjutnya selama pembelajaran akan menjadi bagus samapai pada penutup 

pelajaran. Tetapi pada siklus II dan siklus III guru sudah ada peningkatan 

apersepsi yang dibuat guru sudah  bisa membuat siswa termotivasi dalam belajar 

terlihat siswa mengikuti jalannya pembelajaran dengan baik.  

Indikator membimbing demonstrasi diskusi kelompok kecil, guru 

mendapat skor rata-rata siklus I yaitu 2, siklus II skor 4, dan siklus III skor 4. 

Siklus I belum kelihatan interaksi antara guru dengan siswa, diskusi kelompok 

tidak jalan, siswa masih belum bisa menyipulkan hasil diskusi. Pada siklus  II dan 

siklus III sudah ada peningkatan guru memperhatikan setiap kelompok, guru 

membantu setiap kelompok yang mengalami kesuitan, siswa bertanya apa bila 

mengalami kesulitan dalam diskusi dan siswa berani membacakan kesimpulan 

diskusi. Sesuai dengan peryataan Hasibuan dan Moedjiono (2009: 89-91) 

menyatakan bahwa komponen memimpin diskusi kelompok kecil meliputi upaya 

memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisa pandangan siswa, 

meningkatkan keberania, menyebarkan kesempatan berpartisipasi siswa, serta 

menutup diskusi.   

Indikator guru mengolah kelas berbasis lingkungan, guru mendapat skor 

rata-rata pada siklus I yaitu 2,5 siklus II mendapat skor 3,5 dan siklus III 

mendapat skor 4. Pada siklus I guru belum kelihatan dapat mengolah kelas dengan 

baik, siswa masih ramai dalam mengikuti  pembelajaran dan guru kurang  

memperhatikan keadaan siswa selama pembelajaran, sehingga kondisi kelas 

masih kurang kondusif. Pada siklus II dan III guru ada peningkatan dalam 

mengolah kelas, sehingga siwa belajar dengan tertib serta tenang selama 
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mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan 

Hasibuan dan Moedjiono (2009: 82) keterampilan mengolah kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang baik, 

apabila ada ganguan dalam proses belajar mengajar, dapat mempengaruhi 

terhadap keberhasilan kegiatan intruksional.    

Indikator mengajarkan kelompok kecil demonstrasi, guru mendapat skor 

rata-rata siklus I yaitu 2,5 siklus II mendapat skor 3, dan siklus III mendapat skor 

3. Sesuai dengan temuan anitah (2012) bahwa mengajar kelompok kecil atau 

perorangan merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan keterampilan 

siswa dalam interaksi tatap muka yang infromasi dengan berbagai pengalaman 

atau infromasi pengambilan kesimpulan dan pemecahan masalah. Indikator ini 

mengajarkan siswa melakukan demonstrasi dalam kelompok kecil. Sesuai dengan 

peryataan tersebut pada siklus I guru masih kurang memperhatikan setiap 

kelompok, sehingga setiap kelompok rame sendiri dan tidak melakukan 

demonstrasi. Tetapi pada siklus II dan siklus III guru ada peningkatan, guru 

membimbing setiap kelompok untuk melakukan demonstrasi dan siswa pun 

melakukannya dengan baik.    

Temuan hasil penelitian diatas sesuai dengan yang telah dikemukakan 

oleh Usman (1995: 74-103) yaitu ada delapan keterampilan mengajar yang sangat 

menentukan kualitas pada pembelajaran. Keterampilan guru yang menentukan 

kualitas pembelajaran yaitu: keterampilan bertanya, keterampilan memberi 

penguatan, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing 
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diskusi kelompok kecil, keterampilan mengolah kelas dan keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. Jadi hasil penelitian dengan metode demonstrasi 

berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan 

guru. Meningkatnya keterampilan guru akan mempengaruhi pada aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa.   

 

4.2.1.2  Hasil Observasi Aktivitas Siswa   

Pembahasan penelitian berdasarkan observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi pada siswa kelas IV SDN 

Kalikamal Brebes pada setiap siklus. Salah satu  faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah aktivitas siswa, menurut Paul B. Diedrich (dalam Yamin, martinis  

2012 :101) aktivitas siswa ada 8 kelompok antara lain: (1) Visual activities, (2) 

Oral activities, (3) Listening activities, (4) Writting activities, (5) Drawing 

activities, (6) Motor activities, (7) Metal activities, (8) Emotional activities. 

Indikator siswa mendengarkan penjelasan guru, pada siklus I siswa 

mendapat skor 2,5 siklus II siswa mendapat skor 3,3, dan siklus III siswa 

mendapat skor 3,9. Pada siklus I terlihat siswa masih pasif tentang hal yang 

didengar dalam pembelajaran, masih sedikit siswa yang mendengarkan penjelasan 

guru. Pada siklus II dan siklus III terjadi peningkatan, dapat dilihat dari perolehan 

skor pada siklus II dan III, pada siklus ini siswa sudah mendengarkan penjelasan 

guru, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dengan aktif. Indikator ini sesuai dengan salah satu 

aktivitas siswa dalam Paul D. Dierich dalam Yamin Martinis (2012: 181) yaitu 
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kegiatan mendengarkan meliputi mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan dan 

mendengarkan radio.   

Indikator melihat yang didemonstrasikan, Pada siklus I siswa mendapat 

skor 2,3 siklus II siswa mendapat skor 3,3, dan siklus III mendapat skor 3,7. Pada 

siklus I siswa masih sedikit yang melihat  demonstrasi, sehingga siswa tidak bisa 

menyipulkan hasil yang didemonstrasikan. Tetapi pada siklus II dan siklus III 

siswa mengalami peningkatan, siswa sudah mulai melihat yang didemonstrasikan 

dan siswa dapat menyipulkan hasil demonstrasi dengan bimbingan guru. Pada 

indikator ini membuktikan adanya aktivitas siswa yang sesuai dengan pendapat 

Diedrich dalam Sardiman (2004: 101) yaitu Visual Activities: membaca, 

memperhatikan percobaan atau demonstrasi dan pekerjaan orang lain.          

Indikator Siswa mencatat hasil demonstrasi berbasis lingkungan, pada 

siklus I siswa mendapat skor 2,3 siklus II siswa mendapat skor 3, dan siklus III 

siswa mendapat skor 3,6. Siklus II dan siklus III siswa sudah melihatkan menulis 

apa yang didengar dan apa yang dilihat. Pelaksanaan indikator ini terbukti adanya 

salah satu jenis aktivitas siswa yang sesuai dengan salah satu jenis aktivitas siswa 

yaitu: Kegiatan-kegiatan menulis yang meliputi: membuat rangkuman, menulis 

cerita, menulis laporan. 

Indikator membaca hasil demonstrasi, siklus I siswa memperoleh skor 

2,2 siklus II memperoleh skor 3, dan siklus III memperoleh skor 3,3. Pada siklus I 

masih sedikit siswa membacakan hasil kesimpulan demonstrasi, siswa masih malu 

dan tidak berani membacakan hasil kesimpulan demonstrasi. Tetapi pada siklus II 



135 

 

135 

 

dan siklus III siswa sudah banyak siswa yang membacakan kesimpulan 

demonstrasi. Indikator ini membuktikan adanya salah satu aktivitas siswa yang 

sesuai dengan pendapat Diedrich dalam Yamin Martinis (2012: 181) yaitu 

kegiatan-kegiatan visual meliputi membaca, melihat gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang alain bekerja atau 

bermain. Kegiatan-kegiatan mental anara lain: merenungkan, memngingatkan, 

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

dan membuat keputusan.  

Indikator menyipulkan pelajaran berbasis ligkungan, siklus I memperoleh 

skor 2, siklus II memperoleh skor 2,6 dan siklus III memperoleh skor 3,3. Pada 

siklus I siswa masih kesulitan membuat kesimpulan pelajaran karena siswa belum 

terbiasa menyipulkan pelajaran, tetapi pada siklus II dan siklus III dengan 

bimbingan guru sudah banyak siswa yang bisa menyipulkan pelajaran. Indikator 

ini terbukti adanya salah satu aktivitas siswa yaitu Mental activities: menganalisis, 

memecahkan soal, mengingat.   

Indikator mengingat yang didemonstrasikan, siklus I siswa memperoleh 

skor 1,9 siklus II siswa memperoleh skor 2,6 dan siklus III siswa memperoleh 

skor 3,2. Pada siklus I siswa kesulitan menjelaskan yang didemonstrasikan, tetapi 

pada siklus II dan siklus III siswa sudah bisa menjelaskan apa yang 

didemonstrasikan, dalam indikator ini muncul aktivitas siswa yaitu Emosional 

activities : menaruh minat, bergairah, berani, dan tenang. 

Indikator merumuskan masalah, siswa mendapat skor rata-rata siklus I 

yaitu 2, siklus II mendapat skor 2,6 dan siklus III mendapat skor 3,2. Kedua 
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indikator ini pada siklus I belum ada interaksi antara guru dengan siswa, sehingga 

siswa masih binggung merumuskan masalah yang telah dijelaskan oleh guru. Pada 

siklus II dan siklus III ada peningkatan, sudah ada interaksi antara guru dengan 

murid, sehingga dengan bimbinngan guru siswa dapat merumuskan masalah. Pada 

indikator ini muncul salah satu aktivitas siswa yaitu kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

antara lain: mengemukakan suatu fakta atau prinsif, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan instupsi.    

Indikator melakukan demonstrasi, siswa mendapat skor rata-rata siklus I 

yaitu 2 siklus  II mendapat skor 3, dan siklus III mendapat skor 3,4. Pada siklus I 

siswa masih cendrung ngobrol sendiri, sedikit yang melakukan latihan, sehingga 

siswa dalam melakukan latihan demonstrasi mengalami kesulitan dan 

kebinggungan. Pada siklus II dan siklus III mengalamai peningkatan siswa sudah 

mulai memperhatikan guru melakuakan demonstrasi, sehingga siswa dapat 

melakukannya dan dapat menyipulkan yang didemonstrasikan. Indikator ini 

terbukti menghadirkan salah satu aktivitas siswa yaitu Motor activities: 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, meresepasi, dan bermain. 

Pembelajaran IPA di SD menggunakan metode demonstrasi berbasis 

linkungan pada siswa kelas IV dapat meningkatkan aktivitas siswa. Pendapat 

Usman (2000: 33) keaktivan siswa merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan aktivitas apabila 

dengan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya kepada guru atau siswa lainnya, 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, semangat diberi tugas dan mengikuti 
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pelajaran dengan baik. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pada 

terbentuknya peningkatan keterampilan yang mengarah pada peningkatan prestasi. 

Hal ini terlihat pada kegiatan pembelajaran, adanya timbal balik pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung antara guru dengan siswa, siswa 

mendengarkan penjelasaan guru, siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan 

guru, sudah ada beberapa siswa berani bertanya kepada guru, siswa melakukan 

demonstrasi, dan berani menyampaikan pendapatnya di kelas. Jadi hasil penelitian 

menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan dapat meningkatkan 

aktivitas siswa.     

 

4.2.1.3 Observasi Hasil Belajar Siswa 

Pembahasan pemaknaan pada setiap siklus berdasarkan observasi hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan  pada siswa kelas IV SDN Kalikamal brebes. Gagne dalam Sagala 

Syaiful (2008: 23) menyatakan hasil belajar dapat berupa keterampilan intelektual 

yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan melelui 

penggunaan simbol-simbol atau gagasan-gagasan, strategi-strategi kongnitif yang 

merupakan proses-proses kontrol dan dikelompokkan sesuai fungsinya dan hasil 

belajar ditandai dengan perilaku secara keseluruhan, bahwa perubahan perilaku 

sebagai hasil pembelajaran meliputi aspek perilaku dan bukan hanya satu aspek 

atau dua aspek saja tetapi perubahan meliputi aspek kongnitif, kongnitif, dan 

motorik . 
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 observasi hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes 

pada setiap siklus. Pada siklus I diperoleh prosentase ketuntasan sebesar 58,%  

yaitu dari 34 siswa,  terdapat 20 siswa yang tuntas dan 14 siswa yang tidak tuntas. 

Siklus I mengalami peningkatan dari sebelumya data pra siklus dengan presentase 

ketuntasan belajar siswa 38%, yaitu siswa yang tuntas ada 13 siswa dan siswa 

yang tidak tuntas ada 21 siswa. Pada siklus II juga mengalami peningkatan yaitu 

presentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 76%, yaitu dari 34 siswa, 

terdapat 26 siswa yang tuntas dan 8 siswa yang tida tuntas. Pada siklus III kembali 

mengalami peningkatan yaitu presentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 

85% yaitu siswa yang tuntas ada 29 siswa dan 5 siswa yang tidak tuntas.  

Siklus I dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal Brebes sudah mengalami 

peningkatan dalam belajar, siswa sudah mulai mengikuti kegiatan dalam 

pembelajaran dengan tertib dan dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam 

melakukan demonstrasi siswa masih mengalami kesulitan karena belum terbisa 

menggunakan metode ini dalam pembelajaran, sehingga siswa pada siklus I masih 

belum bisa mengambil kesimpulan yang didemonstrasikan, juga masih kesulitan 

dalam mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru.        

Siklus II siswa sudah ada kemajuan dalam melakukan demonstrasi 

berbasis lingkungan karena metode ini sudah biasa digunakan guru dalam 

pembelajaran IPA sehingga siswa mudah untuk melakukannya. Dengan dapat 

melakukan metode ini siswa akhirnya dengan sendirinya bisa membuat 
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kesimpulan yang didemonstrasikan serta dapat mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru karena siswa dapat mempelajari pelajaran yang disamapaikan 

guru. 

Siklus III hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I dan 

siklus II. Pada siklus III terdapat 5 siswa yang tidak tuntas belajar, skor yang 

diperoleh masih dibawah KKM yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil 

observasi keaktivan siswa yang tidak tuntas masalah yang muncul, seperti tidak 

memperhatikan penjelasan guru, tidak melihat saat guru melakukan demonstrasi, 

tidak melakukan demonstrasi, pada saat guru memberi pertanyaan siswa ini hanya 

diam dan tidak ada respon pada pembelajaran IPA sehingga pada waktu 

mengerjakan evaluasi yang diberikan guru mengalami kesulian.     

Rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV mengalami peningkatan 

terus pada setiap siklusnya, terbukti pada siklus I presentase ketuntasan sebesar 

58%, sikllus II presentase ketuntasan sebesar 76% dan pada siklus III presentase 

ketuntasan sebesar 85%. Hal ini membuktikan pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis ligkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Kalikamal Brebes. Hamdani (2011: 60) mengatakan ketuntasan belajar ideal 

siswa adalah 85%, sehingga ketuntasan klasikal belajar pada penelitian ini yaitu 

85% sudah mencukupi kreteria tersebut, jadi penelitian dinyatakan berhasil dan 

penelitian dilakukan sampai siklus III.  
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA pada materi benda, yang dapat meningkatkan pada 

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

Kalikamal Brebes, setelah menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan 

pada pembelajaran IPA.  

Peningkatan pada keterampilan guru dapat dilihat pada setiap siklus. 

Siklus I memperoleh skor 18 kreteria cukup, siklus II memperoleh skor 26 

kreteria baik, dan siklus III memperoleh skor 30 kreteria sangat baik. Aktivitas 

siswa juga pada setiap siklusnya mengalami peningkatan. Siklus I memperoleh 

skor 17 kreteria cukup, siklus II memperoleh skor 23 kreteria baik, dan siklus III 

memperoleh skor 28 kreteria sangat baik. Dengan peningkatan pada keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dapat dilihat 

pada setiap siklusnya. Siklus I presentase ketuntasan 58% siswa yang tuntas, 

siklus II 76% siswa yang tuntas , dan siklus III 85% siswa yang tuntas.    

Sesuai penelitian pada pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi 

berbasis lingkungan terbukti meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa yang berdasarkan data diperoleh selama penelitian. Gie 

(1985: 6) mengatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada 

aktivitas yang dilakukannya selama proses pembelajaran, hal ini terbukti saat 

proses pembelajaran pada keterampilan guru dan aktivitas siswa sudah baik 

sehingga hasil belajar pun baik juga.  
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Pembelajaran IPA di SD menggunakan keingintahuan siswa sebagai titik 

awal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan atau percobaan untuk 

menemukan konsep-konsep baru serta untuk memecahkan masalah yang ditemui 

siswa SD dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai yang dikemukakan Blosser 

(2009: 8) bahwa siswa SD lebih mudah memahami IPA jika melakukan kegiatan 

pecobaan sendiri. 

Metode demonstrasi berbasis lingkungan  digunakan peneliti sebagai 

aternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA 

di SD untuk menemukan konsep-konsep baru dan sebagai pengalaman dalam 

belajar, sehingga siswa belajar lebih senang dengan pengalaman nyata dengan 

lingkunungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Holt (2012: 7) untuk 

mendorong munculnya rasa igin tahu siswa SD perlu di akukan eksplorsi terhadap 

apa yang akan dipelajari, sehingga peryataan-peryataan yang muncul dari kegiatan 

eksplorasi tersebut dapat dijawab dengan percobaan yang dilakukan oleh siswa 

sendiri untuk menemukan konsep-konsep baru dan untuk memecahkan masalah 

yang ditemukan siswa. 

Keterampilan guru sangat diperlukan dalam pembelajaran, karena 

sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Guru bukan hanya sebagai sumber 

infromsi saja, tetapi guru sebagai motivator, fasilator, modiator, dan evalutor 

dalam pembelajaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran guru 

perlu mengembangkan kemampuan keterampilan mengajar sesuai dengan kondisi 

di dunia pendidikan dan  harus dapat menguasai semua keterampilan guru dalam 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang diyatakan  Nana Sudjana dalam 
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Alkafaria (2011: 2) keterampilan guru sebagai kreteria guru yang efektif dalam 

upaya peningkatan proses dan hasil belajar yang meliputi (1) merencanakan 

program pembelajaran, (2) menguasai bahan pelajaran, (3) melaksanakan dan 

mengolah proses belajar mengajar, (4) memiliki kemajuan proses, hal ini terbukti 

saat proses pembelajaran keterampilan guru pada setiap siklus mengalami 

peningkatan. Pada siklus I memperoleh skor 18 dengan kreteria cukup, siklus II 

memperoleh skor 26 dengan kreteria baik, dan siklus III memperoleh skor 30 

dengan skor sangat baik. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga diperlukan untuk mencapai 

keberhasilan belajar. Dalam pembelajaran perlu keterlibatan siswa agar 

pembelajaran dapat hidup, sehingga siswa aktif selama proses pembelajaran. 

Dengan keaktifan siswa belajar lebih bermakna dan siswa menjadi senang untuk 

belajar. Hal ini sesui dengan pendapat Sardiman (2004: 99) bahwa dalam belajar 

sangat diperlukan adanya aktivitas siswa, tanpa adanya aktivitas siswa 

pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik.  Aktivitas dalam proses belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi aktivitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran, bertanya yang belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, 

membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi 

belajar. Hal ini terbukti aktivitas siswa pada setiap siklus mengalami peningkatan. 

Pada siklus I memperoleh skor 17 dengan kreteria cukup, siklus II mmeperoleh 

skor 23 dengan kreteria baik, dan siklus III memperoleh skor 28 kreteria sangat 

baik. 
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Hasil belajar merupakan hasil pada saat proses pembelajaran berlangsung 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang dapat dialami oleh guru ataupun siswa. 

Hasil belajar bukan hanya berupa angka saja, tetapi hasil belajar dapat berupa 

keterampilan, tingkah laku, sikap dan nilai.  Hal ini sesuai dengan Sudjana (2004: 

22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar yang berupa (1) keterampilana dan kebiasaan, (2) 

pengetahuan dan pengarahan, (3) sikap dan cita-cita. Guru memiliki peranan 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar, maka guru dalam meyampaikan 

pelajaran memperhatikan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki guru. 

Selain guru, siswa juga dapat menentukan hasil belajar. Tanpa adanya aktivitas 

siswa dalam pembelajaraan tidak akan mencapai tujuan pembelajaran yaitu hasil 

belajar yang diinginkan. Hal ini terbukti hasil belajar siswa setiap siklus 

mengalami peningkatan. Pada siklus I persentase ketuntasan 58%, siklus II 

persentase ketuntasan 76%, dan siklus III persentase ketuntasan 85%.  

.     
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan hasil penelitian berdasarkan data hasil observasi keterampilan 

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

metode demonstrasi berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Kalikamal 

Brebes. Simpulan berdasarkan data penelitian tersebut  sebagai berikut:  

a. Data hasil berdasarkan keterampilan guru didapat pada siklus I skor 

memperoleh 18 dengan kreteria cukup, siklus II memperoleh skor 26 dengan 

kreteria baik, dan siklus III memperoleh skor 30 dengan kreteria sangat baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh setiap siklus, keterampilan guru mengalami 

peningkatan setiap siklusnya. Peningkatan sudah memenuhi katagori indikator 

keberhasilan yang sudah ditentukan yaitu sekuang-kurangnya dengan kreteria 

baik. Simpulan pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan dapat meningkatkan keterampilan guru   dalam semua aspek yang 

melipti pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

b. Data hasil aktivitas siswa didapat pada siklus I memperoleh skor 17 dengan 

kreteria cukup, siklus II  memperoleh skor 23 dengan kreteria baik, dan siklus 

III memperoleh skor 28 dengan kreteria sangat baik.  Berdasarkan data yang 

diperoleh pada setiap siklus, keaktivitas siswa setiap siklusnya mengalami 

penigkatan. Peningkatan tersebut sudah memenuhi katagori indikator 
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keberhasilan yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu dengan kreteria baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan dapat meningkatkan keterlibatan siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar dan siswa dapat melakukan demonstrasi 

dengan  media yang telah ditentukan guru sebelumnya serta siswa mendapat 

pengalaman-pengalaman secara konkrit. 

c. Data hasil belajar siswa yang diperoleh pada setiap siklus yaitu, pada siklus I 

prosentase ketuntasan belajar siswa memperoleh 58%. Siklus II prosentase 

ketuntasan belajar siswa memperoleh 76%. Dan siklus III prosentase 

ketuntasan belajar siswa memperoleh 85% dari 34 siswa. Pada data setiap 

siklus dapat dilihat, setiap siklus mengalami peningkatan hasil belajar siswa. 

Peningkatan setiap siklus sudah memenuhi indikator keberhasilan yang sudah 

ditentukan yaitu prosentase ketuntasan belajar sebesar ≤ 80%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

5.2  Saran        

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode demonstrasi berbasis 

lingkungan dapat menigkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa, maka saran peneliti sebagai berikut: 

a. Guru perlu meningkatkan kualitas pembelajaran pada IPA melalui metode 

demonstrasi berbasis lingkungan, terutama untuk meningkatkan keterampilan 

guru, keaktivan siswa dan hasil belajar siswa. 
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b. Guru dalam pembelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi berbasis 

lingkungan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD. 

c. Guru perlu meningkatkan pengolahan kegiatan belajar mengajar dengan 

melengkapi fasilitas untuk mendukung penggunaan metode demonstrasi 

berbasis lingkungan sebagai penunjang untuk mencapai ketuntasan dalam 

belajar. 

d. Guru perlu meningkatkan kemampuan dalam menggunakan metode 

demonstrasi berbasis lingkungan, mengembangkan materi, dan menyampaikan 

materi, sehingga siswa dapat menerima materi serta tidak mengalami kesulitan 

dalam melakukukan demostrasi. 

e. Dalam pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi sangat memerlukan 

keterampilan guru , sehingga sebelum melalukan pembelajaran guru 

hendaknya  memiliki persiapan dan perencanaan yang matang  supaya proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 

f.  Guru hendaknya lebih inovatif dalam menerapkan metode untuk 

menyampaika materi. 

g. Siswa diharapkan aktif selama kegiatan belajar mengajar dan ada interaksi 

antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa dalam pembelajaran.  
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Lampiran I 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN 

 

NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 
ISTRUMEN 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

metode 

demonstrasi 

berbasis 

ligkugan 

1. Guru bertanya yang 

didemonstrasikan. 

2. Guru memberi 

penguatan berbasis 

lingkungan 

3. Keterampilan 

menggunakan variasi. 

4. Menjelaskan yang 

didemonstrasikan. 

5. Keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran. 

6. Membimbing 

demonstrasi diskusi 

kelompok kecil. 

7. Guru mengolah kelas 

berbasis lingkungan. 

8. Mengajarkan kelompok 

kecil demonstrasi 

Guru, foto 

dan catatan 

lapangan. 

Lembar 

keterampilan 

guru dan 

catatan 

lapangan  

2. Aktivitas 

Siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

metode 

demonstrasi 

berbasis 

lingkungan 

1. Mendengarkan  

penjelasan guru.  

2. Melihat yang 

didemonstrasikan. 

3. Mencatat hasil 

demonstrasi berbasis 

lingkungan. 

4. Membaca hasil 

demonstrasi 

5.  Menyipulkan pelajaran 

berbasis lingkungan 

6. Mengingat yang 

didemonstrasikan 

7. Merumuskan masalah 

Siswa, foto 

dan catatan 

lapangan. 

Lembar 

observasi 

dan catatan 

lapangan 
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8. Melakuakn demonstrasi 

3. Hasil Belajar 

 

1. Dapat menjelaskan 

sifat-sifat berbagai 

wujud benda. 

2. Dapat menyebutkan 

sifat-sifat berbagai 

wujud benda. 

3. Dapat menjelaskan 

benda dapat 

melarutkan benda lain. 

4. Dapat menyebutkan 

contoh benda dapat 

melarutkan benda lain. 

5. Dapat menjelaskan 

perubahan wujud 

benda. 

6. Dapat menyebutkan 

perubahan wujud 

benda. 

7. Dapat menjelaskan 

berbagai sifat bahan 

dan kegunaannya. 

8. Dapat menyebutkan 

berbagai sifat bahan 

dan kegunaannnya. 

9. Dapat menjelaskan 

benda dibuat dari 

berbagai bahan. 

10. Dapat menyebutkan 

benda dibuat dari 

berbagai bahan. 
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Lampiran 2  

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN I  DALAM PEMBELAJARAN IPA  

 MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN  

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/semester       : IV 

Hari/tanggal            : Rabu, 17 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisian kolom skor sesuai dengan ketentuan di bawah ini:  

e. Jika diskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1.  

f. Jika diskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

g. Jika diskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

h. Jika diskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

 

 

 

Indikator Deskriptor Tingkat 

kemampuan 

Skor 

1 2 3 4 

1. Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan sesuai materi. 

b. Menyiapkan pertanyaan sesuaikan 

kemampuan siswa. 

c. Pertanyaan dengan singkat dan 

jelas. 

d. Pertanyaan dapat membangkitkan 

minat belajar siswa. 

√  

 

√ 

   

 

2 

 

 

 

 

a. Penguatan diberikan pada saat 

pembelajaran. 

 

√ 
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2. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

b. Tugas dan kegiatan disertai dengan 

penguatan. 

c. Pemberian penguatan sesuai 

dengan tingkah laku siswa. 

d. Penguatan  dengan suara dan sikap 

yang jelas. 

 

 

 

 

 

√ 

 

2 

3. Keterampilan 

menggunaka

n variasi 

a. Memilih media pembelajaran yang 

tepat. 

b. Sumber belajar yang menarik. 

c. Guru memberi kesempatan 

mengembangkan bakat. 

d.  Membebaskan siswa dalam rasa 

ingin tahunya pada materi. 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

2 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Penjelasan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Menjelaskan dengan suara yang 

jelas. 

c. Guru menjelaskan sesuai materi  

d. Penjelasan disampingi dengan 

keaktivan siswa. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

   

 

 

2 

5. Keterampilan 

membuka 

dan menutup 

pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Menibulkan motivasi belajar 

c. Menyipulkan materi 

d. Memberikan latihan soal 

   

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

2 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

 

a. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok kecil 

b. Membimbing siswa mencoba 

yang  didemonstrasikan  

c. Memberikan waktu diskusi 

kepada siswa secukupnya 

d. Membimbing membuat 

rangkuman hasil diskusi 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

7. Keterampilan 

mengolah 

kelas 

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

meyenangkan. 

b. Bervariasi menggunakan media 

c. Memperhatikan keadaan siswa 

saat pembelajaran  

d. Kejelasan suara guru saat 

menjelaskan 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

2 

8. Keterampilan 

mengajarkan 

kelompok 

kecil 

a. Variasi pengelompokan 

b. Membimbing dan memudahkan 

belajar 

c. Merencanakan tujuan belajar 

d. Mengawasi jalannya belajar 

√    

 

 

 

√ 

 

 

2 

Jumlah skor                                                                                                16 
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Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

 

Brebes, 17 Oktober   2012     

Observer, 

 

 

Lutfi Afriani 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN II  DALAM PEMBELAJARAN IPA  

 MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN  

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/semester       : IV/1 

Hari/tanggal            : Sabtu, 20 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisian kolom skor sesuai dengan ketentuan di bawah ini:  

a. Jika diskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1.  

b. Jika diskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika diskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

d. Jika diskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

NO Indikator Deskriptor Tingkat 

kemampuan 

Skor 

1 2 3 4 

1. Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan sesuai materi. 

b. Menyiapkan pertanyaan sesuaikan 

kemampuan siswa. 

c. Pertanyaan dengan singkat dan 

jelas. 

d. Pertanyaan dapat membangkitkan 

minat belajar siswa. 

√  

 

√ 

   

 

2 

2. Keterampilan 

memberi 

a. Penguatan diberikan pada saat 

pembelajaran. 

 

√ 
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penguatan b. Tugas dan kegiatan disertai dengan 

penguatan. 

c. Pemberian penguatan sesuai 

dengan tingkah laku siswa. 

d. Penguatan  dengan suara dan sikap 

yang jelas. 

 

 

 

 

 

√ 

 

2 

3. Keterampilan 

menggunaka

n variasi 

a. Memilih media pembelajaran yang 

tepat. 

b. Sumber belajar yang menarik. 

c. Guru memberi kesempatan 

mengembangkan bakat. 

d.  Membebaskan siswa dalam rasa 

ingin tahunya pada materi. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Penjelasan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Menjelaskan dengan suara yang 

jelas. 

c. Guru menjelaskan sesuai materi  

d. Penjelasan disampingi dengan 

keaktivan siswa. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

5. Keterampilan 

membuka 

dan menutup 

pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Menibulkan motivasi belajar 

c. Menyipulkan materi 

d. Memberikan latihan soal 

   

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

2 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

 

a. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok kecil 

b. Membimbing siswa mencoba yang  

didemonstrasikan  

c. Memberikan waktu diskusi kepada 

siswa secukupnya 

d. Membimbing membuat rangkuman 

hasil diskusi 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

7. Keterampilan 

mengolah 

kelas 

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

meyenangkan. 

b. Bervariasi menggunakan media 

c. Memperhatikan keadaan siswa saat 

pembelajaran  

d. Kejelasan suara guru saat 

menjelaskan 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

8. Keterampilan 

mengajarkan 

kelompok 

kecil 

a. Variasi pengelompokan 

b. Membimbing dan memudahkan 

belajar 

c. Merencanakan tujuan belajar 

d. Mengawasi jalannya belajar 

√  

√ 

  

 

 

 

√ 

 

 

3 

Jumlah skor                                                                                                18 
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Kreteria Penilaian 

 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

Brebes, 20 Oktober   2012  

                                                                                       Obsever,    

Observer, 

 

 

Lutfi Afriani 
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Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 SIKLUS I PERTEMUAN I DALAM PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI  METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN 

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/Semester      : IV/I 

Hari/tanggal           : Rabu, 17 Oktober 2012 

Nama                     :  

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisisan kolom skor sesuai dengan ketentuan dibawah ini: 

a. Jika deskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 3. 

d. Jika deskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 4. 

 

No Indikator Deskriptor Tingkat Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru  

a. Siswa mendengarkan 

infromasi dari guru 

b. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru  

c. Siswa mencatat hal-

hal yang didengar 

d. Siswa mendengarkan 

hasil kesimpulan 
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2. Siswa memandang 

atau melihat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa melihat media 

dalam pembelajaran 

b. Siswa melihat 

jalannya demonstrasi 

c. Siswa melihat hasil 

demonstrasi 

d. Siswa mencatat hasil 

demonstrasi 

     

3. Siswa menulis atau 

mencatat hasil 

demonstrasi 

a. Siswa menulis 

penjelasan dari guru 

b. Siswa menulis hasil 

demonstrasi 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan hasil 

demonstrasi 

d. Siswa menulis 

evaluasi 

     

4. Siswa membaca 

hasil demonstrasi 

a. Siswa membacakan 

rumusan hasil 

demonstrasi  

b. Siswa membacakan 

hasil didepan kelas 

c. Siswa membacakan 

hasil kesimpulan 

demonstrasi 

d. Siswa menyalin 

kedalam buku hasil 

yang telah baca  

     

5. Siswa Menyipulkan 

pelajaran 

a. Siswa dengan 

bimbingna guru 

menyimpulkan 

pelajaran 

b. Siswa dapat membuat 

kesimpulan pada saat 

itu juga 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan dalam 

buku 

d. Siswa dapat 

mempelajari 

kesimpulan pelajaran  

 

     

6. Mengingat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa dapat bertanya 

sesuai konsep 

b. Siswa  menjawab 

pertanyaan  guru 
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dengan tepat 

c. Siswa dapat 

mempelajari materi 

d. Siswa mengerjakan 

latihan soal tidak 

mengalami kesulitan 

7. Merumuskan 

masalah 

a. a.  Siswa dapat 

membangun 

pengetahuan baru 

b. b. Siswa dapat 

mengemukakaan 

pendapatnya 

c. c. Siswa aktif dalam 

proses pembelajaran 

d. Siswa dapat 

menjelaskan keteman 

lain  

     

8. Latihan atau praktek a. Siswa  melakukan 

demonstrasi 

b. Siswa menjelaskan 

yang 

didemonstrasikan 

c. Siswa menyipulkan 

hasil yang 

didemonstrasikan 

d. Siswa menujukan 

hasil kepada guru 

dengan tepat    
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 Pertemuan 1 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. R 2 2 1 2 1 1 2 1 12 

2. AF 1 2 2 2 1 1 1 1 11 

3. FF 2 2 2 1 1 1 2 1 12 

4. AS 2 2 2 2 1 2 1 2 14 

5. MD 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

6. F 2 2 2 2 2 1 2 2 15 

7. W 2 1 2 2 2 1 1 2 13 

8. AAF 2 2 2 1 2 2 2 2 15 

9. A 2 2 1 2 1 2 2 2 14 

10. AAA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

11 D 2 3 3 1 2 2 1 2 16 

12. DH 3 2 3 2 1 2 2 2 17 

13. DIS 1 2 2 2 2 1 1 2 13 

14. ELH 2 2 2 2 2 2 1 1 15 

15. PH 2 2 2 2 2 2 1 2 15 

16. FS 2 2 2 2 1 1 2 2 14 

17. IA 2 2 2 2 1 1 2 2 14 

18. JAR 2 3 3 2 2 2 2 1 17 

19. K 2 2 2 3 2 2 2 2 17 

20. KR 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

21. L 2 1 1 1 2 2 1 2 13 

22. MP 3 2 2 3 2 1 1 2 16 

23. MIAS 2 2 3 2 2 2 2 2 18 

24. MT 2 2 2 3 2 2 2 2 17 

25. PN 2 2 3 3 2 2 1 2 17 

26. RW 3 2 2 3 2 2 2 2 18 

27. RS 2 2 2 2 2 1 2 1 14 

28. SM 2 2 1 2 2 2 1 1 13 

29. SK 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

30. SR 2 2 3 3 2 1 1 2 16 

31. TS 2 1 2 2 2 2 1 2 14 

32. WD 3 2 3 2 2 2 2 2 18 

33. TT 2 3 3 2 2 1 2 2 17 

34 SM 3 2 2 1 2 2 2 2 16 

Jumlah 71 68 70 70 58 56 55 62 512 

Rata-rata 2,1 2,0 2,1 2,1 1,7 1,6 1,6 1,8 15,05 

Kreteria Cukup 
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 Kreteria Penilaian 

 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

 

Brebes, 17 Oktober   2012     

Observer, 

 

 

 

                Lutfi Afriani 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 SIKLUS I PERTEMUAN II DALAM PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI  METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN 

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/Semester      : IV/I 

Hari/tanggal           : Sabtu, 20 Oktober 2012 

Nama                     :  

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisisan kolom skor sesuai dengan ketentuan dibawah ini: 

a. Jika deskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 3. 

d. Jika deskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 4. 

 

No Indikator Deskriptor Tingkat Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru  

a. Siswa mendengarkan 

infromasi dari guru 

b. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru 

c. Siswa mencatat hal-

hal yang didengar 

d. Siswa mendengarkan 

hasil kesimpulan 
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2. Siswa memandang 

atau melihat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa melihat media 

dalam pembelajaran 

b. Siswa melihat 

jalannya demonstrasi 

c. Siswa melihat hasil 

demonstrasi 

d. Siswa mencatat hasil 

demonstrasi 

     

3. Siswa menulis atau 

mencatat hasil 

demonstrasi 

a. Siswa menulis 

penjelasan dari guru 

b. Siswa menulis hasil 

demonstrasi 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan hasil 

demonstrasi 

d. Siswa menulis 

evaluasi 

     

4. Siswa membaca 

hasil demonstrasi 

a. Siswa membacakan 

rumusan hasil 

demonstrasi  

b. Siswa membacakan 

hasil didepan kelas 

c. Siswa membacakan 

hasil kesimpulan 

demonstrasi 

d. Siswa menyalin 

kedalam buku hasil 

yang telah baca  

     

5. Siswa Menyipulkan 

pelajaran 

a. Siswa dengan 

bimbingna guru 

menyimpulkan 

pelajaran 

b. Siswa dapat membuat 

kesimpulan pada saat 

itu juga 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan dalam 

buku 

d. Siswa dapat 

mempelajari 

kesimpulan pelajaran  

 

     

6. Mengingat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa dapat bertanya 

sesuai konsep 

b. Siswa  menjawab 

pertanyaan  guru 
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dengan tepat 

c. Siswa dapat 

mempelajari materi 

d. Siswa mengerjakan 

latihan soal tidak 

mengalami kesulitan 

7. Merumuskan 

masalah 

a. Siswa dapat 

membangun 

pengetahuan baru 

b. Siswa dapat 

mengemukakaan 

pendapatnya 

c. Siswa aktif dalam 

proses pembelajaran 

d. Siswa dapat 

menjelaskan keteman 

lain  

     

8. Latihan atau praktek a. Siswa  melakukan 

demonstrasi 

b. Siswa menjelaskan 

yang 

didemonstrasikan 

c. Siswa menyimpulkan 

hasil yang 

didemonstrasikan 

d. Siswa menujukan 

hasil kepada guru 

dengan tepat    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

166 

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 Pertemuan II 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. R 2 3 1 2 2 1 2 1 14 

2. AF 2 2 3 2 1 2 2 1 15 

3. FF 3 2 2 2 1 1 2 2 15 

4. AS 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

5. MD 3 2 2 2 3 2 2 2 18 

6. F 2 3 2 3 2 2 2 2 18 

7. W 3 2 3 2 3 2 2 2 19 

8. AAF 3 3 3 2 3 2 2 2 20 

9. A 3 3 2 3 2 3 2 2 20 

10. AAA 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

11 D 3 3 3 2 3 2 2 2 20 

12. DH 3 3 3 2 2 2 2 2 19 

13. DIS 2 3 2 2 2 2 2 2 17 

14. ELH 2 2 3 2 3 2 2 3 20 

15. PH 3 3 2 2 2 3 2 2 19 

16. FS 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

17. IA 2 3 2 2 1 2 2 2 16 

18. JAR 3 3 3 2 2 2 3 2 20 

19. K 3 2 3 3 2 2 2 2 19 

20. KR 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

21. L 3 2 2 2 3 2 2 2 18 

22. MP 3 3 2 3 2 2 2 3 20 

23. MIAS 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

24. MT 3 3 2 3 2 3 2 2 20 

25. PN 3 2 3 3 2 3 2 2 20 

26. RW 3 2 2 3 3 2 2 2 19 

27. RS 3 2 3 3 2 2 2 2 19 
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28. SM 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

29. SK 3 2 3 2 2 3 3 2 20 

30. SR 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

31. TS 3 2 3 2 3 2 2 3 20 

32. WD 3 3 3 2 2 2 2 2 19 

33. TT 3 3 3 2 2 2 2 2 19 

34 SM 3 2 2 2 3 2 2 2 18 

Jumlah 95 86 83 79 74 72 80 70 629 

Rata-rata 2,8 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,4 2,1 19 

Katagori Cukup 

 

 

 

 Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

 

 

Brebes, 20 Oktober   2012     

Observer, 

 

 

 

Lutfi Afrian 
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Lampiran 6 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Selama pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan . 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Sri Haryati 

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2012 

Pukul  : 07.30 - 08.40 

 

Pada pembelajaran IPA pada siklus I pertemuan I dilaksanakan pada Hari 

rabu Tanggal 17 Oktober 2012, membahas tentang materi sifat berbagai wujud 

benda padat, cair dan gas. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 

menit dari jam 07.30-08.40 WIB. Dalam pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV 

dengan jumlah 34 siswa. Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

 Kegiatan pra pembelajaran  dilaksanakan selama kurang lebih 5 menit. 

Pada kegiatan guru  mengantur  tempat duduk, berdoa bersama, guru mengabsen 

siswa, guru menyiapkan alat peraga dan menyiapkan sumber belajar. 

 Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan kurang lebih 5 menit. Pada 

kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Apakah 

kalian tahu tentang benda itu apa”?. Ada beberapa siswa yang mengacungkan jari 

untuk menjawab pertanyaan dari guru, kemudian guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menjawabnya. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 
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memberi motivasi berupa non verbal yaitu ajungan jempol bagi siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan dari guru dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih 50 menit, pada kegiatan inti 

diawali dengan guru menjelaskan materi tentang sifat berbagai wujud benda 

padat, cair dan gas yang disertai guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang 

telah dijelaskan. Selanjutnya guru memperlihatkan alat yang akan digunakan 

didalam kegiatan demonstrasi yang akan dilakukan, seperti: gelas, bolpoin/pensil, 

buku, kertas, sapu tangan, benang dan pnghapus. Dilanjutkan dengan guru 

melanjutkan pelaksanaan demonstrasi yaitu dengan memasukan pensil kedalam 

gelas serta melakukan secara bergantian yang dimasukan dalam gelas yang 

disertai penjelasan guru tentang sifat berbagai wujud benda yang telah 

diperlihatkan, namun siswa kurang tertarik dengan apa yang didemonstrasikan 

oleh guru. Untuk mengukur pemahaman siswa guru melakukan tanya jawab 

tentang apa yang telah didemonstrasikan, akan tetapi siswa tidak menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

dan diberikan LKS untuk diskusikan dan di demonstrasi oleh siswa, tetapi 

didalam kegiatan diskusi dan dalam melakukan demonstrasi siswa mengalami 

kesulitan serta bisa menyimpulkannya karena didalam kegiatan diskusi siswa 

tidak fokus dalam mengerjakannya. Dilanjutkan guru membimbing siswa untuk 

menyipulkan hasil yang telah didemonstrasikan, serta setiap kelompok perwakilan 

maju untuk mempersentasikan hasil demonstrasi.  

Pada kegiatan akhir proses pembelajaran dilakukan kurang lebih 10 menit. 

Dengan bimbingan guru,  siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 
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dilakukan tadi, dan kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa, siswa 

menerima soal evaluasi dan mengerjakannya. Pembelajaran ditutup dengan berdoa 

bersama. 

 

Brebes, 17 Oktober 2012 

Obsever, 

                                                                                                       

 

Sri Haryati 

NIM 1401910042 
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Lampiran 7 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Selama pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan . 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Sri Haryati 

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Oktober 2012 

Pukul  : 07.30 - 08.40 

 

Pada pembelajaran IPA pada siklus I pertemuan II dilaksanakan pada Hari 

Sabtu Tanggal 20 Oktober 2012, membahas tentang materi benda dapat 

melarutkan benda lain. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit 

dari jam 07.30-08.40 WIB. Dalam pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV 

dengan jumlah 34 siswa. Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

berbasis lingkungan. 

 Kegiatan pra pembelajaran  dilaksanakan selama kurang lebih 5 menit. 

Pada kegiatan guru  mengantur  tempat duduk, berdoa bersama, guru mengabsen 

siswa, guru menyiapkan alat peraga dan menyiapkan sumber belajar. 

 Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan kurang lebih 5 menit. Pada 

kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Siapa 

yang di rumah sering minum teh manis”?. Ada beberapa siswa yang 

mengacungkan jari untuk menjawab pertanyaan dari guru, kemudian guru 

menunjuk salah satu siswa untuk menjawabnya. Kemudian guru memberikan 
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motivasi kepada siswa berupa verbal yaitu “bagus” bagi siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan dari guru dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih 50 menit, pada kegiatan inti 

diawali guru memberikan contoh tentang benda yang dapat melarutkan benda 

lain. Kemudian guru menjelaskan materi yaitu benda dapat melarutkan benda lain. 

Selanjutnya guru memperlihatkan alat yang akan digunakan didalam kegiatan 

demonstrasi yang akan dilakukan, seperti gelas, sendok, air gula pasir, kacang 

hijau, dan kelereng, guru melanjutkan pelaksanaan demonstrasi yaitu dengan  

gelas yang berisi air  diberi gula dan diaduk-aduk menggunakan sendok, kegiatan 

tersebut dilakukan guru secara bergiliran dengan bahan yang sudah ada yang 

disertai penjelasan, Siswa melihat jalannya demonstrasi dan ada siswa yang sudah 

berani bertanya kepada guru. Untuk mengukur pemahaman siswa guru melakukan 

tanya jawab tentang apa yang telah didemonstrasikan guru, siswa berrebutan 

untuk menjawab pertanyaan dari guru, akan tetapi ada beberapa siswa tidak 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian guru membagi 

kelompok menjadi 4 dan setiap kelompok diberi LKS untuk didiskusikan dan 

demonstrasi siswa. Siswa melakukan demonstrasi tanpa mengalami kesulitan 

tetapi pada waktu menyipulkan siswa masih ragu dengan hasilnya sendiri, 

sehingga guru membimbing siswa dalam menyipulkan yang telah 

didemonstrasikan siswa. Guru menyuruh setiap perwakilan kelompok maju untuk 

mempersentasikan kesimpulan. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya tentang hal yang belum dipahami selama proses pembelajaran. 
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Pada kegiatan akhir proses pembelajaran dilakukan kurang lebih 10 menit. 

Dengan bimbingan guru,  siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan tadi, dan kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa, siswa 

menerima soal evaluasi dan mengerjakannya. Pembelajaran ditutup dengan berdoa 

bersama. 

 

Brebes, 20 Oktober 2012  

Obsever, 

 

                                                                                                          

Sri Haryati 

NIM 1401910042 
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Lampiran 8                Hasil Belajar Siswa Pra siklus 

No Nama siswa KKM Nilai keterangan 

1. R 60 20 Tidak Tuntas 

2. AF 60 50 Tidak Tuntas 

3. FF 60 60 Tuntas 

4. AS 60 70 Tuntas 

5. MD 60 80 Tuntas 

6. F 60 20 Tidak Tuntas 

7. W 60 50 Tidak Tuntas 

8. AAF 60 80 Tuntas 

9. A 60 70 Tuntas 

10. AAA 60 50 Tidak Tuntas 

11. D 60 30 Tidak Tuntas 

12. DH 60 70 Tuntas 

13. DIS 60 50 Tidak Tuntas 

14. ELH 60 80 Tuntas 

15. FH 60 70 Tuntas 

16. FS 60 70 Tuntas 

17. IA 60 40 Tidak Tuntas 

18. JAR 60 40 Tidak Tuntas 

19. K 60 40 Tidak Tuntas 

20. KR 60 50 Tidak Tuntas 

21. L 60 80 Tuntas 

22. MP 60 40 Tidak Tuntas 

23. MIAS 60 50 Tidak Tuntas 

24. MT 60 50 Tidak Tuntas 

25. PN 60 40 Tidak Tuntas 

26. RW 60 60 Tuntas 

27. RS 60 50 Tidak Tuntas 

28. SN 60 60 Tuntas 

29. SK 60 50 Tidak Tuntas 

30. SR 60 50 Tidak Tuntas 

31. TS 60 50 Tidak Tuntas 

32. WD 60 50 Tidak Tuntas 

33. TT 60 80 Tuntas 

34. SM 60 50 Tidak Tuntas 

Rata-rata  5,5 

Jumlah Siswa Tuntas   13 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 

 21 

Persentase Siswa 

Tuntas 

 38% 

Persentase Siswa 

Tidak Tuntas 

 62% 
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Lampiran 9                           Daftar hasil belajar Siswa siklus 1 

No Nama siswa KKM PI PII Rata-rata Keterangan 

1. R 60 30 30 30 Tidak Tuntas 

2. AF 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

3. FF 60 60 70 65 Tuntas 

4. AS 60 60 70 65 Tuntas 

5. MD 60 70 70 70 Tuntas 

6. F 60 40 50 45 Tidak Tuntas 

7. W 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

8. AAF 60 70 70 70 Tuntas 

9. A 60 60 60 60 Tuntas 

10. AAA 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

11. D 60 40 50 45 Tidak Tuntas 

12. DH 60 60 90 75 Tuntas 

13. DIS 60 60 80 70 Tuntas 

14. ELH 60 90 90 90 Tuntas 

15. FH 60 60 60 60 Tuntas 

16. FS 60 80 100 90 Tuntas 

17. IA 60 60 50 55 Tidak Tuntas 

18. JAR 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

19. K 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

20. KR 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

21. L 60 70 80 75 Tuntas 

22. MP 60 40 50 45 Tidak Tuntas 

23. MIAS 60 60 60 60 Tuntas 

24. MT 60 60 60 60 Tuntas 

25. PN 60 40 40 40 Tidak Tuntas 

26. RW 60 60 70 65 Tuntas 

27. RS 60 60 40 50 Tidak Tuntas 

28. SN 60 60 60 60 Tuntas 

29. SK 60 60 50 55 Tidak Tuntas 

30. SR 60 60 60 60 Tuntas 

31. TS 60 60 50 55 Tidak Tuntas 

32. WD 60 60 70 65 Tuntas 

33. TT 60 60 70 65 Tuntas 

34. SM 60 60 70 65 Tuntas 

Rata-rata    58,38 

Jumlah Siswa Tuntas     20 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 

   14 

Persentase Siswa 

Tuntas 

   58% 

Persentase Siswa 

Tidak Tuntas 

   41% 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN (RPP) 

SIKLUS I 

Sekolah    : SD N Kalikamal 

Mata Pelajara  : IPA 

Kelas / Semester             : IV / I  

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

Hari / Tanggal:  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara 

penggunaan benda berdasarkan sifatnya 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi wujud benda padat, cair dan gas memiliki sifat tertentu 

C. Indikator 

6.1.1 Menyebutkan contoh benda padat, cair dan gas  

6.1.2 Menjelaskan wujud benda padat, cair dan gas 

6.1.3 Menunjukkan bukti tentang sifat benda padat, cair dan gas. 

6.1.4 Mendeskripsikan arti larutan dan pelarut  

6.1.5 Menunjukkan bukti tentang  melarutkan benda padat dalam benda cair. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3 contoh wujud benda 

padat, cair, dan gas dengan benar. 
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2. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan wujud benda padat, cair dan 

gas dengan benar. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuktikan sifat-sifat benda 

padat, cair dan gas dengan benar. 

4. Melalui demonstrasi, siswa dapat mendeskripsikan arti larutan dan pelarut 

5. Melalui  demonstrasi, siswa dapat membuktikan melarutkan benda padat 

dalam benda cair dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

 Rasa ingin tahu, berani, tanggung jawab, kerja keras, disiplin dan 

bersahabat/komunikatif. 

E. Materi Pembelajaran 

 Sifat berbagai wujud benda padat, cair dan gas 

 Benda dapat melarutkan benda padat 

F. Metode Pembelajaran 

- Demonstrasi berbasis lingkungan 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Kerja kelompok 

- Penugasan 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mengatur tempat duduk 
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2. Berdoa bersama 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru menyiapkan alat peraga 

5. Guru menyiapkan sumber belajar  

II.   Kegiatan awal (5 menit) 

  Guru melakukan apersepsi kepada siswa : 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “ apakah kalian 

tahu tentang  benda itu apa? 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberi motivasi berbentuk verbal dan non verbal 

III. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair dan gas (eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab mengenai contoh dari wujud benda yang ada 

di lingkungan siswa (eksplorasi) 

3. Guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi yaitu sifat benda 

padat, cair dan gas (eksplorasi) 

4. Guru memperkenalkan alat yang di gunakan dalam demonstrasi berbasis 

lingkungan  secara singkat kepada siswa seperti : bol poin/pensil, buku, 

kertas, sapu tangan, benang dan penghapus (eksplorasi) 

5. Siswa mengamati alat yang diperkenalkan guru (elaborasi) 

6.  Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

(eksplorasi) 
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7. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanaan demonstrasi 

berbasis lingkungan (elaborasi) 

8. Guru melaksanakan demonstrasi berbasis lingkungan (eksplorasi) 

9. Siswa mengamati demonstrasi berbasis lingkungan (elaborasi) 

10. Siswa dengan guru  melakukan tanya jawab tentang yang 

didemonstrasikan (elaborasi) 

11. Siswa di bagi kedalam berapa kelompok (eksplorasi) 

12.  Guru membagikan LKS dan siswa mengerjakkannya secara berkelompok 

(eksplorasi)  

13. Siswa melakukan demonstrasi berbasis lingkungan (elaborasi) 

14. Setiap perwakilan dari kelompok maju kedepan untuk mempresantasikan 

hasil dari demonstrasi yang telah dilakukan (elaborasi) 

15. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang belum 

dipahami (kofirmasi) 

16. Siswa menyimpulkan materi dengan bimbingan guru (kofirmasi) 

IV. Kegiatan Penutup (10 menit) 

1. Guru menyimpulkan materi 

2. Memberi evaluasi 

3. Guru memberikan perbaikan pengayaan PR  

4. Guru menutup pelajaran 
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Pertemuan Kedua 

I.  Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mengatur tempat duduk 

2. Berdoa bersama 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru menyiapkan alat peraga  

5. Menyiapkan sumber belajar 

1.3.2.1.1.1.1.1 II. Kegiatan awal (5 menit) 

  Guru melakukan apersepsi kepada siswa : 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “ Siapa yang 

dirumah sering minum teh manis”? 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi dalam bentuk verbal dan non verbal 

III. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru memberikan contoh tentang benda yang dapat melarutkan benda lain  

(eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab mengenai benda yang dapat melarutkan 

benda lain (eksplorasi) 

3. Guru menentukan topik yang berkaitan dengan materi yaitu benda dapat 

melarutkan benda lain (eksplorasi) 

4. Guru memperkenalkan alat yang di gunakan dalam demonstrasi  berbasis 

lingkungan secara singkat kepada siswa seperti: gelas, sendok, air, gula 

merah, sirup, pasir dan kerikil/batu kecil (eksplorasi) 
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5. Siswa mengamati alat yanng diperkenalkan oleh guru (elaborasi) 

6. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

(ekplorasi) 

7. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanaan demonstrasi 

berbasis lingkungan (elaborasi) 

8. Guru melaksanakan demonstrasi berbasis lingkungan (eksplorasi) 

9. Siswa mengamati demonstrasi berbasis lingkungan dengan bimbingan 

guru (elaborasi) 

10. Siswa dengan guru melakukan tanya jawab apa yang didemonstrasikan 

(eksplorasi) 

11. Siswa di bagi kedalam beberapa  kelompok (eksplorasi) 

12. Guru membagikan LKS dan siswa mengerjakan LKS secara berkelompok 

(eksplorasi) 

13. Setiap kelompok  melakukan demonstrasi berbasis lingkungan dan 

menjelaskan hasil dari demostrasi yang telah dilakukan di depan kelas 

secara bergantian (elaborasi) 

14. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang belum 

dipahami (kofirmasi) 

15. Siswa menyimpulkan materi dengan bimbingan guru (kofirmasi) 

IV. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Guru menyimpulkan materi 

2. Guru memberikan evaluasi 

3. Guru memberikan perbaikan pengayaan PR  
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4. Guru menutup pelajaran 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber 

- Buku sain  kelas IV Haryanto 103-122 

- Buku Sain kelas IV penerbit Grasindo halaman 41-53 

- Buku Sain kelas IV Penerbit Erlangga 35-49 

 

2. Media 

- Pensil          - penggaris                - penghapus,  

- air                 - kecap                     - balon  

- botol             - bening                    - mangkok  

- bening           - sendok                   - gelas,  

- gula pasir       - garam                    - kacang hijau 

- kelereng.  

 

I. Evaluasi / penilaian 

a) Prosedur 

1) Tes awal    : ada  

2) Tes dalam prose    : ada 

3) Tes akhir   : Isian  dan pilian ganda  

 

b) Jenis tes     : Tertulis 

c) Bentuk tes  : Isian  
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d) Alat tes       : Soal  

 

Brebes,  17 Oktober 2012 

Guru Kelas                                                                               Pratikum 

 

 

 

LUTFI AFRIANI      SRI HARYATI 

NIP 19580212 197707 1 001     NIM.1401910042 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

AMIN TOLIB, S.Ag 

NIP. 19580806 198405 1 002 
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Materi  Bahan Ajar Siklus I Pertemuan I 

 Sifat berbagai wujud benda 

4. Benda padat 

Padat adalah keadaan benda di mana volume dan bentuk tetap. Dalam 

benda padat, atom/molekul berdekatan, atau "keras", tetapi, tidak mencegah 

benda padat berubah bentuk atau terkompresi. Dalam fase padat, atom 

memiliki order ruang karena semua benda memiliki energi kinetik, atom dalam 

benda padat yang paling keras bergerak sedikit, tetapi gerakan ini tak terlihat. 

 

kayu 

 

Buku   Gambar : Penggaris yang dimasukkan ke 

dalam gelas bentuknya tetap. 

Sifat Benda Padat 

a. Bentuk benda padat tetap, tidak mengikuti bentuk wadahnya 

Kacang goreng yang ada di dalam stoples sama bentuknya dengan kacang 

goreng dipiring. Bola didalam keranjang tidak berubah bentuk jika diletakkan 

di lantai. Demikian juga pensil, penghapus dan plastisin tidak berubah bentuk 

jika dimasukkan ke kotak pensil. Hal ini berarti bentuk benda padat tetap 
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tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda padat tetap atau tidak berubah 

bentuk jika tidak ada perlakuan tertentu. 

b. Bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu 

Dalam hidupan sehari-hari, kamu sering menyaksikan bentuk benda padat 

berubah misalnya, piring yang jatuh pecah berserakan, kertas sobek dan 

kacang tanah hancur setelah digerus. Jika plastisin ditekan, maka bentuk 

plastisin berubah.begitu pula, bentuk pensil yang kamu raut. Jadi bentuk 

benda padat dapat diubah jika benda padat itu mendapatkan perlakuan 

tertentu, misalnya ditekan, didorong, atau dipotong. 

 Selain sifat-sifat benda padat di atas, benda padat juga memiliki 

sifat-sifat lain yang dapat diamati, yaitu : 

a. benda padat ada yang keras dan berat, misalnya kayu, besi dan batu. 

b. benda padat ada yang ringan, misalnya batu apung, kapas, kain , gabus dan 

sebagainya. 

c. benda padat ada yang lentur,misalnya karet, per, dan kasur busa. 

d. benda padat ada yang lunak atau lembek, misalnya  plastisin, adonan  

terigu, kue dodol dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 



186 

 

186 

 

7. Benda cair 

 

Gambar :susu, kecap, dan minyak merupakan benda berwujud cair. 

Zat Cair adalah zat di mana volumenya mengikuti bentuk wadah. Zat cair 

merupakan salah satu jenis fluida. Fluida merupakan zat yang mengalir. 

Sifat Benda Cair 

a. Bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. 

Bentuk benda cair dapat berubah, misalnya bentuk minyak goreng 

dalambotol berubah jika dituang ke penggorengan. Demikian pula jika air 

dituang ke botol, ke gelas maka bentuknya seperti botol dan gelas. Hal ini 

berarti bentuk benda cair tidak tetap karena selalu mengikuti bentuk 

wadahnya. 

b. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 

Permukaan benda tenang berbeda dengan benda cair yang bergelombang. 

Kamu mudah mengamati bentuk permukaan benda cair jika diamati dalam 

wadah tembus pandang. Terlihat bahwa walaupun wadahnya dimiringkan, 

permukaan benda cair yang tenang tetap datar. 

c. Benda cairmengalir ke tempat lebih rendah. 
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Perhatikan aliran air di sekitar rumahmu,misalnya selokan,sungai atau atap 

rumah saat turun hujan. Air hujan jatuh ke atas rumah  mengalir dari 

genteng ke  talang dari situ air mengalir ke selokan dan akhirnya ke 

sungai. hal ini menunjukkan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke 

rendah 

d. Benda cair menekan ke segala arah. 

Air memilili tekanan, semakin dalam tekanan air pada tempat itu semakin 

besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan pancaran air.pancaran air dari 

tempat lebih dalam tampak lebih jauh. 

e. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil 

Berbagai peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini disebut kapilaritas.misalnya 

minyak tanah meresap pada sumbu kompor atau sumbu lampu tempel. 

 

Gambar: Air buah kelapa berbentuk mengikuti bentuk wadahny 

8. Benda gas 
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Gambar :Benda Gas 

Gas adalah suatu fase benda. Seperti cairan, gas mempunyai 

kemampuan untuk mengalir dan dapat berubah bentuk. Namun berbeda dari 

cairan, gas yang tak tertahan tidak mengisi suatu volume yang telah ditentukan, 

sebaliknya gas mengembang dan mengisi ruang apapun di mana mereka 

berada. Tenaga gerak/energi kinetis dalam suatu gas adalah bentuk zat terhebat 

kedua (setelah plasma). Karena penambahan energi kinetis ini, atom-atom gas 

dan molekul sering memantul antara satu sama lain, apalagi jika energi kinetis 

ini semakin bertambah. 

Sifat Benda Gas 

a. Bentuk benda gas tidak tetap 

Udara merupakan benda gas yang tidak bias bisa dilihat oleh mata, padahal 

udara itu ada di sekitar kita. Gayung atau kosong tidak dapat dibenamkan 

dengan cara menelungkupke dalam air. Sesungguhnya di dalam benda-benda 

itu terdapat udara. Air tidak dapat mengisi seluruh ruang dalam benda karena 

udara menghalangi masuknya air. 

b. Benda gas menekan ke segala arah 

Kamu tahu bahwa balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh 

bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala 

arah. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(Siklus 1 Pertemuan 1) 

 

Nama anggota kelompok : 

1.    4. 

2.    5. 

3.    6. 

 

 

 

AYO, CARI TAHU!! 

    Sifat Benda Cair 

Tujuan 

 Kamu dapat mengamati sifat yang dimiliki benda cair. 

Alat dan bahan 

 air  

 botol bening 

 gelas bening  

 Mangkok bening 

 

NILAI 
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Langkah kerja 

1. Masukkan air ke dalam mangkuk. Perhatikan, apa yang terjadi. 

2. Tuangkan air dari mangkuk ke dalam gelas. Perhatikan, apa yang terjadi. 

3. Tuangkan air dari dalam gelas ke dalam botol. Hati-hati agar tidak 

tumpah. 

Perhatikan, apa yang terjadi. 

4. Botol yang berisi air simpan di atas meja. Perhatikan permukaan airnya. 

5. Coba miringkan botol tersebut. Perhatikan apakah permukaan 

airmengikuti permukaan botol? Miringkan lagi ke sisi lain, apakah terjadi 

halyang sama? 

6. Terakhir, air dalam botol tumpahkan di lantai halaman sekolah. 

Perhatikanapa yang terjadi? 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Apakah air dalam mangkuk bentuknya sama dengan bentuk mangkuk? 

2. Apakah air dalam gelas bentuknya sama dengan bentuk gelas? 

3. Apakah air dalam botol bentuknya sama dengan bentuk botol? 

4. Apakah permukaan air berubah ketika posisi botol dimiringkan? 

5. Ke manakah arah air bergerak ketika ditumpahkan di lantai halaman 

sekolah? 

6. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai sifat benda cair? 
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Kisi-Kisi Soal Siklus I Pertemuan Ke I 

 

Nama Sekolah            : SDN Kalikamal 

Kelas                          : IV 

Jenis Pelajaran           : IPA 

Standar Kompetensi   : Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda 

serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan 

sifatnya 

 

No  

 

Indikator 

 

Materi 

Kategori  

No 

Soal 
(C1) (C2) (C3) 

1 6.1.2 

Menjelaskan 

wujud benda 

padat, cair dan 

gas 

Sifat berbagai 

wujud benda 

padat, cair 

dan gas 

 

√ 

 

 

  

1 

2 6.1.1 

Menyebutkan 

contoh benda 

padat, cair dan 

gas 

 

 

 

  

√ 

  

2 

3 6.1.2 

Menjelaskan 

wujud benda 

padat, cair dan 

gas 

  

√ 

   

3 

4 6.1.1 

Menyebutkan 

contoh benda 

padat, cair dan 

gas 

  

 

  

√ 

 

4 

5 6.1.1 

Menyebutkan 

contoh benda 

padat, cair dan 

gas 

    

√ 

 

5 
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Soal  Evaluasi  Siklus I Pertemuan I 

Nama  : 

Kelas  : 

No Absen  : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan arti dari benda padat, cair dan gas? 

2. Apa saja ciri-ciri benda padat? Sebutkan 4 contoh benda padat yang ada di 

lingkunganmu? 

3. Jelaskan 3 sifat-sifat  benda cair?  

4. Berikan 4 contoh benda cair yang ada di sekeliling lingkunganmu? 

5. Berikan 4 contoh benda gas yang dapat dilihat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

193 

 

Kunci Jawaban Siklus I Pertemuan I 

1. Padat adalah keadaan benda di mana volume dan bentuk tetap.Zat Cair 

adalah zat di mana volumenya mengikuti bentuk wadah.Gas adalah suatu 

fase benda. Seperti cairan, gas mempunyai kemampuan untuk mengalir 

dan dapat berubah bentuk 

2. -   Bentuk benda padat tetap, tidak mengikuti bentuk wadahnya 

   -  Bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu 

  Contoh benda padat : penggaris, penghapus, pensil dan kursi 

3. -     Bentuk benda cair tidak tetap,selalu mengikuti bentuk wadahnya. 

Bentuk benda cair dapat berubah, misalnya bentuk minyak goreng 

dalambotol berubah jika dituang ke penggorengan. Hal ini berarti 

bentuk benda cair tidak tetap karena selalu mengikuti bentuk 

wadahnya. 

- Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 

Permukaan benda tenang berbeda dengan benda cair yang 

bergelombang.  

- Benda cairmengalir ke tempat lebih rendah. 

Perhatikan aliran air di sekitar rumahmu,Air hujan jatuh ke atas rumah  

mengalir dari genteng ke  talang dari situ air mengalir ke selokan dan 

akhirnya ke sungai. hal ini menunjukkan bahwa air mengalir dari 

tempat yang tinggi ke rendah 

- Benda cair menekan ke segala arah. 
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Air memilih tekanan, semakin dalam tekanan air pada tempat itu 

semakin besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan pancaran air.pancaran 

air dari tempat lebih dalam tampak lebih jauh. 

- Benda cair meresap melalui celah-celah kecil 

Berbagai peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Contoh benda cair: air, susu, kecap dan minyak goreng 

5. Contoh benda gas yang dapat dilihat: asap hitam yang keluar dari   

knalpot, pembakaran sampah, pemanggangan sate dan balon yang ditup. 

Kreteria penilaia 

- Benar skor : 2 

- Salah skor  : 0 

- Nilai  = 
alSkormaksim

perolehSkoryangdi
X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

195 

 

Materi Ajar siklus I Pertemuan II 

Benda Dapat Melarutkan Benda Lain.  

 

Gambar: melarutkan garam 

Benda padat yang diaduk dalam segelas air ada yang larut dan ada yang 

tidak larut. Benda yang dapat larut antara lain gula pasir, garam, kecap sirup dan 

lain-lain. Misal gula pasir dalam air membentuk larutan gula. Larutan adalah 

campuran dua atau lebih benda yang serba sama. Serba sama berarti dalam 

seluruh larutan terdiri dari bagian yang sama.Saatgula benar-benar larut dalamair, 

kamu dapat mencicipi rasa manis di semua bagian larutan gula.jika didiamkan 

larutan tidak menghasilkan endapan. 

Gula pasir dalam larutan gula disebutbenda terlarut yaitu benda yang 

dilarutkan benda lain. Air dalam larutan gula itu disebut pelarut yaitu benda yang 

melarutkan benda lain. 

Benda yang tidak dapatlarut dalam air antara lain kelereng, pasir,batu dan 

lain-lain. Misalkan pasir diaduk dalam air tidak akan larut. Pasir akan mengendap 

di dasar air.ini berarti pasir  tidak dapat dilarutkan oleh air. 
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LEMBAR KERJA  SISWA 

(Siklus I pertemuan II) 

Nama anggota kelompok 

1.    4. 

2.    5. 

3.    6. 

 

AYO, CARI TAHU!! 

   LEMBAR KERJA SISWA 

 

 Tujuan Pembelajaran       

Siswa dapat mendeskripsikan arti larutan dan pelarut dengan melakukan 

percobaan melarutkan benda padat dalam benda cair. 

 Alat dan Bahan 

1. Sendok   5. Garam 

2. Gelas    6. Kacang hijau 

3. Air    7. Kelereng  

4. Gula pasir 

      Langkah Kegiatan : 

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 6 anggota. 

2. Sediakan segelas air, sendok, gula pasir,garam, kacang hijau dan kelereng. 

3. Masukkan sesendok gula pasir,lalu diaduk. Amati yang terjadi. Tulis hasilnya 

pada tabel. 

NILAI 
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4. Ulangi langkah ke-1 dan 2 dengan mengganti gula pasir dengan garam, 

kacang hijau, atau kelereng. Kamu juga boleh menggantinya dengan benda 

padat lain. 

5. Tulis kesimpulan dari hasil percobaanmu. 

6. Persentasikan hasil pengamatanmu di depan kelas. 

 

 

 Hasil Kegiatan : 

No. Nama Benda Larut dalam air Tidak larut dalam 

air 

1    

2    

3    

4    

 

 Kesimpulan: 
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Kisi-Kisi Soal Siklus I Pertemuan II 

Nama Sekolah            : SDN Kalikamal 

Kelas                          : IV  

Jenis Pelajaran           : IPA 

Standar Kompetensi   : Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda 

serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan 

sifatnya 

 

No  

 

Indikator 

 

Materi 

Kategori  

No Soal (C1) (C2) (C3) 

1 6.1.4Mendeskrip

sikan arti larutan 

dan pelarut   

 

Benda dapat 

melarutkan 

benda lain 

 

√ 

  

 

 

1 

2 6.1.5Menyebutk

an bukti tentang 

melarutkan 

benda padat, 

cair dan gas 

  

 

 

√ 

  

2 

3 6.1.5Menyebutk

an bukti tentang 

melarutkan 

benda padat, 

cair dan gas 

  

 

 

√ 

  

3 

4 6.1.4Mendeskrip

sikan arti larutan 

dan pelarut   

 

  

 

 

 

 

√ 

 

4 

5 6.1.4Mendeskrip

sikan arti larutan 

dan pelarut  

   √ 

 

 

5 
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Soal Evaluasi Siklus I Pertemuan II 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan arti dari terlarut dan pelarut! 

2. Berikan 4 contoh benda yang dapat larut dalam air yang ada di sekeliling 

lingkunganmu, berserta alasannya! 

3. Berikan 4 contoh benda yang tidak dapat larut dalam air yang ada di 

sekeliling lingkunganmu, berserta alasannya! 

4. Sebutkan ciri-ciri benda yang larut dalam air! 

5. Sebutkan ciri-ciri benda yang tidak bisa larut dalam air! 
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Kunci Jawaban Siklus I Pertemuan II 

1. Terlarut yaitu benda yang dilarutkan benda lain. Air dalam larutan gula itu 

disebut pelarut yaitu benda yang melarutkan benda lain. 

2. Gula, susu, kopi dan kecap dapat larut karena keempat contoh tersebut 

merupakan wujud benda cair sehingga dapat larut dalam air. 

3. Kacang hijau, kelereng, batu, dan pasir karena keempat contoh tersebut 

merupakan wujud benda padat sehingga tidak bisa larut dalam air. 

4. Memiliki rasa jika dicicipi, tidak menghasilkan endapan dan wujud tidak 

nampak. 

5. Tidak memiliki rasa, menghasilkan endapan dan berwujud. 

 

Kreteria Penilaian 

- Benar skor :  20 

- Salah skor  : 2 

- Nilai =  
alskormaksim

perolehSkoryangdi
X 100 
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN I  DALAM PEMBELAJARAN IPA  

 MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN  

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/semester       : IV/1 

Hari/tanggal            : Rabu, 24 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisian kolom skor sesuai dengan ketentuan di bawah ini:  

a. Jika diskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat    

kemampuan 1.  

b. Jika diskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika diskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

d. Jika diskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

NO Indikator Deskriptor Tingkat 

kemampuan 

Skor 

1 2 3 4 

1. Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan sesuai materi. 

b. Menyiapkan pertanyaan sesuaikan 

kemampuan siswa. 

c. Pertanyaan dengan singkat dan 

jelas. 

d. Pertanyaan dapat membangkitkan 

minat belajar siswa. 

√  

 

√ 

 

 

 

 

 

  

 

3 

2. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

a. Penguatan diberikan pada saat 

pembelajaran. 

b. Tugas dan kegiatan disertai dengan 

 

√ 
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penguatan. 

c. Pemberian penguatan sesuai 

dengan tingkah laku siswa. 

d. Penguatan  dengan suara dan sikap 

yang jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

3 

3. Keterampilan 

menggunaka

n variasi 

a. Memilih media pembelajaran yang 

tepat. 

b. Sumber belajar yang menarik. 

c. Guru memberi kesempatan 

mengembangkan bakat. 

d. Membebaskan siswa dalam rasa 

ingin tahunya pada materi. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Penjelasan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Menjelaskan dengan suara yang 

jelas. 

c. Guru menjelaskan sesuai materi 

d. Penjelasan disampingi dengan 

keaktivan siswa. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

5. Keterampilan 

membuka 

dan menutup 

pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Menibulkan motivasi belajar 

c. Menyipulkan materi 

d. Memberikan latihan soal 

   

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

3 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

 

a. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok kecil 

b. Membimbing siswa mencoba yang  

didemonstrasikan 

c. Memberikan waktu diskusi kepada 

siswa secukupnya 

d. Membimbing membuat rangkuman 

hasil diskusi 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7. Keterampilan 

mengolah 

kelas 

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

menyenangkan. 

b. Bervariasi menggunakan media 

c. Memperhatikan keadaan siswa saat 

pembelajaran  

d. Kejelasan suara guru saat 

menjelaskan 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

8. Keterampilan 

mengajarkan 

kelompok 

kecil 

a. Variasi pengelompokan 

b. Membimbing dan memudahkan 

belajar 

c. Merencanakan tujuan belajar 

d. Mengawasi jalannya belajar 

√  

√ 

  

 

 

 

√ 

 

 

3 

Jumlah skor                                 25 

   Katagori                                 Baik                                                                        
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Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

 

Brebes, 24 Oktober   2012     

Observer, 

      

                                                                                                               

 

            Lutfi Afriani 
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Lampiran 12 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN II  DALAM PEMBELAJARAN IPA  

 MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN  

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/semester       : IV/1 

Hari/tanggal            : Sabtu, 27 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Pengisian kolom skor sesuai dengan ketentuan di bawah ini:  

a. Jika diskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat    

kemampuan 1.  

b. Jika diskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika diskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

d. Jika diskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

NO Indikator Deskriptor Tingkat 

kemampuan 

Sk

or 

1 2 3 4 

1. Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan sesuai materi. 

b. Menyiapkan pertanyaan sesuaikan 

kemampuan siswa. 

c. Pertanyaan dengan singkat dan 

jelas. 

d. Pertanyaan dapat membangkitkan 

minat belajar siswa. 

√  

 

√ 

 

 

 

 

 

  

 

3 

2. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

a. Penguatan diberikan pada saat 

pembelajaran. 

b. Tugas dan kegiatan disertai dengan 

 

√ 
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penguatan. 

c. Pemberian penguatan sesuai 

dengan tingkah laku siswa. 

d. Penguatan  dengan suara dan sikap 

yang jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

3 

3. Keterampilan 

menggunaka

n variasi 

a. Memilih media pembelajaran yang 

tepat. 

b. Sumber belajar yang menarik. 

c. Guru memberi kesempatan 

mengembangkan bakat. 

d. Membebaskan siswa dalam rasa 

ingin tahunya pada materi. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

a.   Penjelasan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Menjelaskan dengan suara yang 

jelas. 

c. Guru menjelaskan sesuai materi 

d. Penjelasan disampingi dengan 

keaktivan siswa. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

5. Keterampilan 

membuka 

dan menutup 

pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Menibulkan motivasi belajar 

c. Menyipulkan materi 

d. Memberikan latihan soal 

   

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

3 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

 

a. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok kecil 

b. Membimbing siswa mencoba yang  

didemonstrasikan 

c. Memberikan waktu diskusi kepada 

siswa secukupnya 

d. Membimbing membuat rangkuman 

hasil diskusi 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7. Keterampilan 

mengolah 

kelas 

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

menyenangkan. 

b. Bervariasi menggunakan media 

c. Memperhatikan keadaan siswa saat 

pembelajaran  

d. Kejelasan suara guru saat 

menjelaskan 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 

8. Keterampilan 

mengajarkan 

kelompok 

kecil 

a. Variasi pengelompokan 

b. Membimbing dan memudahkan 

belajar 

c. Merencanakan tujuan belajar 

d. Mengawasi jalannya belajar 

√  

√ 

  

 

 

 

√ 

 

 

3 

Jumlah skor                                               26 

Katagori                                               Baik                                                



206 

 

206 

 

 

Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor  ˂27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

Brebes, 24 Oktober   2012     

Observer, 

      

                                                                                                              

 

            Lutfi Afriani 
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Lampiran 13 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 SIKLUS II PERTEMUAN I DALAM PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI  METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN 

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/Semester      : IV/I 

Hari/tanggal           : Rabu, 24 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisisan kolom skor sesuai dengan ketentuan dibawah ini: 

a. Jika deskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 3. 

d. Jika deskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 4. 

 

No Indikator Deskriptor Tingkat Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru  

a. Siswa mendengarkan 

infromasi dari guru 

b. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru 

c. Siswa mencatat hal-

hal yang didengar 

d. Siswa mendengarkan 

hasil kesimpulan 

     

2. Siswa memandang 

atau melihat yang 

a. Siswa melihat media 

dalam pembelajaran 
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didemonstrasikan b. Siswa melihat 

jalannya demonstrasi 

c. Siswa melihat hasil 

demonstrasi 

d. Siswa mencatat hasil 

demonstrasi 

3. Siswa menulis atau 

mencatat hasil 

demonstrasi 

a. Siswa menulis 

penjelasan dari guru 

b. Siswa menulis hasil 

demonstrasi 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan hasil 

demonstrasi 

d. Siswa menulis 

evaluasi 

     

4. Siswa membaca 

hasil demonstrasi 

a. Siswa membacakan 

rumusan hasil 

demonstrasi 

b. Siswa membacakan 

hasil didepan kelas 

c. Siswa membacakan 

hasil kesimpulan 

demonstrasi 

d. Siswa menyalin 

kedalam buku hasil 

yang telah baca  

     

5. Siswa Menyipulkan 

pelajaran 

a. Siswa dengan 

bimbingna guru 

menyimpulkan 

pelajaran 

b. Siswa dapat membuat 

kesimpulan pada saat 

itu juga 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan dalam 

buku 

d. Siswa dapat 

mempelajari 

kesimpulan pelajaran  

 

     

6. Mengingat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa dapat bertanya 

sesuai konsep 

b. Siswa  menjawab 

pertanyaan  guru 

dengan tepat 

c. Siswa dapat 
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mempelajari materi 

d. Siswa mengerjakan 

latihan soal tidak 

mengalami kesulitan 

7. Merumuskan 

masalah 

a. Siswa dapat 

membangun 

pengetahuan baru 

b. Siswa dapat 

mengemukakaan 

pendapatnya 

c. Siswa aktif dalam 

proses pembelajaran 

d. Siswa dapat 

menjelaskan keteman 

lain  

     

8. Latihan atau praktek a. Siswa  melakukan 

demonstrasi 

b. Siswa menjelaskan 

yang 

didemonstrasikan 

c. Siswa menyimpulkan 

hasil yang 

didemonstrasikan 

d. Siswa menujukan 

hasil kepada guru 

dengan tepat    
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. R 2 3 2 2 2 2 2 3 18 

2. AF 2 3 3 3 2 2 2 2 19 

3. FF 3 3 3 2 2 2 2 3 19 

4. AS 3 3 3 2 2 2 2 3 20 

5. MD 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

6. F 3 3 2 3 2 2 3 2 20 

7. W 3 3 2 3 2 3 3 3 22 

8. AAF 3 3 3 3 2 3 2 3 23 

9. A 3 3 2 3 2 2 2 2 19 

10. AAA 3 3 3 2 2 2 3 2 20 

11 D 4 4 3 2 2 2 2 3 22 

12. DH 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

13. DIS 2 3 3 2 3 2 3 2 20 

14. ELH 4 3 3 2 2 2 2 3 21 

15. PH 3 3 2 3 2 3 2 3 21 

16. FS 3 3 3 2 3 3 2 3 22 

17. IA 3 3 2 2 2 2 2 3 19 

18. JAR 3 3 3 2 2 3 3 3 22 

19. K 3 3 3 3 2 2 2 3 21 

20. KR 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

21. L 3 2 2 2 2 2 3 3 19 

22. MP 4    3 3 3 2 2 2 3 22 

23. MIAS 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

24. MT 3 3 3 3 3 2 3 2 22 

25. PN 3 3 3 3 2 2 2 3 21 

26. RW 3 3 2 3 2 2 2 2 19 

27. RS 3 2 3 2 2 2 2 2 18 

28. SM 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

29. SK 3 3 3 3 3 2    2 3 22 

30. SR 3 3 2 3 2 3 2 3 21 

31. TS 3 2 3 3 3 2 2 3 21 

32. WD 3 3 2 2 2 3 2 3 20 

33. TT 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

34 SM 3 3 3 2 3 2 2 3 20 

Jumlah 102 100 91 88 76 75 72 89 694 

Rata-rata 3,0 2,9 2,7 2,6 2,2 2,2 2,1 2,6 20,4 

Katagori Baik 
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 Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

 

 

Brebes, 24 Oktober   2012     

Observer, 

 

 

Lutfi Afriani 
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Lampiran 14 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 SIKLUS I I PERTEMUAN II DALAM PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI  METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN 

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/Semester      : IV/I 

Hari/tanggal           : Sabtu, 27 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisisan kolom skor sesuai dengan ketentuan dibawah ini: 

a. Jika deskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 3. 

d. Jika deskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 4. 

 

No Indikator Deskriptor Tingkat Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru  

a. Siswa mendengarkan 

infromasi dari guru 

b. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru 

c. Siswa mencatat hal-

hal yang didengar 

d. Siswa mendengarkan 

hasil kesimpulan 
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2. Siswa memandang 

atau melihat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa melihat media 

dalam pembelajaran 

b. Siswa melihat 

jalannya demonstrasi 

c. Siswa melihat hasil 

demonstrasi 

d. Siswa mencatat hasil 

demonstrasi 

     

3. Siswa menulis atau 

mencatat hasil 

demonstrasi 

a. Siswa menulis 

penjelasan dari guru 

b. Siswa menulis hasil 

demonstrasi 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan hasil 

demonstrasi 

d. Siswa menulis 

evaluasi 

     

4. Siswa membaca 

hasil demonstrasi 

a. Siswa membacakan 

rumusan hasil 

demonstrasi 

b. Siswa membacakan 

hasil didepan kelas 

c. Siswa membacakan 

hasil kesimpulan 

demonstrasi 

d. Siswa menyalin 

kedalam buku hasil 

yang telah baca  

     

5. Siswa Menyipulkan 

pelajaran 

a. Siswa dengan 

bimbingna guru 

menyimpulkan 

pelajaran 

b. Siswa dapat membuat 

kesimpulan pada saat 

itu juga 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan dalam 

buku 

d. Siswa dapat 

mempelajari 

kesimpulan pelajaran  

     

6. Mengingat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa dapat bertanya 

sesuai konsep 

b. Siswa  menjawab 

pertanyaan  guru 

dengan tepat 
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c. Siswa dapat 

mempelajari materi 

d. Siswa mengerjakan 

latihan soal tidak 

mengalami kesulitan 

7. Merumuskan 

masalah 

a. Siswa dapat 

membangun 

pengetahuan baru 

b. Siswa dapat 

mengemukakaan 

pendapatnya 

c. Siswa aktif dalam 

proses pembelajaran 

d. Siswa dapat 

menjelaskan keteman 

lain  

     

8. Latihan atau praktek a. Siswa  melakukan 

demonstrasi 

b. Siswa menjelaskan 

yang 

didemonstrasikan 

c. Siswa menyimpulkan 

hasil yang 

didemonstrasikan 

d. Siswa menujukan 

hasil kepada guru 

dengan tepat    
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. R 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

2. AF 3 4 4 3 3 3 2 2 24 

3. FF 4 4 3 3 3 3 3 4 27 

4. AS 4 4 4 3 3 3 3 3 27 

5. MD 3 3 3 4 3 3 3 2 25 

6. F 4 4 3 4 3 2 4 3 26 

7. W 4 4 3 4 3 3 3 3 27 

8. AAF 4 4 4 3 3 4 3 3 28 

9. A 4 4 3 4 3 3 3 3 27 

10. AAA 4 4 3 3 3 3 3 4 27 

11 D 4 4 4 3 3 3 3 3 28 

12. DH 3 3 4 4 3 3 3 3 26 

13. DIS 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

14. ELH 4 4 3 3 3 3 3 4 28 

15. PH 4 4 3 3 3 3 3 3 27 

16. FS 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

17. IA 4 3 3 3 3 2 3 4 25 

18. JAR 4 4 3 3 2 3 3 3 25 

19. K 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

20. KR 3    3 3 3 3 3 3 3 25 

21. L 4 4 2 3 3 2 3 3 23 

22. MP 4    3 4 3 3 3 3 4 28 

23. MIAS 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

24. MT 4 3 3 4 4 3 3 4 28 

25. PN 3 3 3 4 3 3 3 4 26 

26. RW 3 3 3 4 2 3 2 3 23 

27. RS 4 3 3 3 3 2 3 3 24 

28. SM 3 4 2 3 3 3 3 3 24 

29. SK 4 4 3 3 3 3    3 3 26 

30. SR 3 4 3 3 3 3 3 4 26 

31. TS 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

32. WD 3 3 3 3 4 3 3 4 26 

33. TT 4 4 4 3 3 3 3 3 27 

34 SM 4 4 3 3 3 3 3 4 27 

Jumlah 122 124 108 111 101 99 101 111 880 

Rata-rata 3,6 3,6 3,2 3,3 3,0 2,9 3,6 3,3 25,9 

Katagori Baik 
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 Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

 

Breebes, 27 Oktober   2012     

Observer, 

 

 

Lutfi Afriani 
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Lampiran 15 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Selama pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan . 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Sri Haryati 

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2012 

Pukul  : 07.30 - 08.40 

Pada pembelajaran IPA pada siklus I pertemuan II dilaksanakan pada Hari 

Rabu Tanggal 24 Oktober 2012, membahas tentang materi perubahan wujud 

benda. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit dari jam 07.30-

08.40 WIB. Dalam pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV dengan jumlah 34 

siswa. Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan. 

 Kegiatan pra pembelajaran  dilaksanakan selama kurang lebih 5 menit. 

Pada kegiatan guru  mengantur  tempat duduk, berdoa bersama, guru mengabsen 

siswa, guru menyiapkan alat peraga dan menyiapkan sumber belajar. 

 Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan kurang lebih 5 menit. Pada 

kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Apakah 

bahan untuk membuat es? Bagaimanah perubahan wujud benda pada es setelah 

dimasukan kedalam lemari es”?. Hampir semua siswa yang mengacungkan jari 

untuk menjawab pertanyaan dari guru, kemudian guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menjawabnya. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 
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memberi tepuk tangan bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru dan 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih 50 menit, pada kegiatan inti 

diawali guru menunjukkan gambar perubahan wujud benda yang disertai guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa. Kemudian guru menjelaskan materi yaitu 

perubahan wujud benda. Selanjutnya guru memperlihatkan alat yang akan 

digunakan didalam kegiatan demonstrasi yang akan dilakukan, seperti kantong 

plastik, mangkok/rantang, panci, air dan bongkahan es batu. Dilanjutkan guru 

melakukan pelaksanaan demonstrasi, pertama kantong plastik diisi dengan air lalu 

diikat ujungnya, masukan bongkahan es batu kedalam panci, letakan rantang 

ditengah bongkahan es batu, masukan kantong yang berisi air, kemudian tabur 

garam yang banyak kedalam bongkahan es batu hingga merata, diamkan higga 30 

menit dan guru menyipulkan hasil demonstrasi kepada siswa. Siswa 

memperhatikan jalannya demonstrasi, lalu guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang yang didemonstrasikan. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

tepat. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan setiap 

kelompok di beri LKS untuk didemonstrasikan dan didiskusikan. Siswa 

melakukan demonstrasi tanpa mengalami kesulitan dan siswa dapat 

menyimpulkan apa yang telah didemonstrasikan, tetapi masih ada kelompok yang 

masih belum bisa menyipulkan. Guru mengawasi jalannya demonstrasi yang 

dilakukan siswa. Setiap kelompok perwakilan untuk mempersentasikan 

kesimpulan didepan kelas.  Siswa dengan bimbingan guru menyipulkan pelajaran 

dari awal sampai akhir. 



219 

 

219 

 

Pada kegiatan akhir proses pembelajaran dilakukan kurang lebih 5 menit. 

Dengan bimbingan guru,  siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan tadi, dan kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa, siswa 

menerima soal evaluasi dan mengerjakannya. Pembelajaran ditutup dengan berdoa 

bersama. 

Brebes, 24 Oktober 2012 

Obsever, 

                                                                                                      

 

Sri Haryati 

NIM 1401910042 
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Lampran 16 

 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Selama pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan . 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Sri Haryati 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Oktober 2012 

Pukul  : 07.30 - 08.40 

 

Pada pembelajaran IPA pada siklus I pertemuan II dilaksanakan pada Hari 

Sabtu Tanggal 27 Oktober 2012, membahas tentang materi berbagai sifat bahan 

dan kegunaannya. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit dari 

jam 07.30-08.40 WIB. Dalam pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV dengan 

jumlah 34 siswa. Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi berbasis 

lingkungan. 

 Kegiatan pra pembelajaran  dilaksanakan selama kurang lebih 5 menit. 

Pada kegiatan guru  mengantur  tempat duduk, berdoa bersama, guru mengabsen 

siswa, guru menyiapkan alat peraga dan menyiapkan sumber belajar. 

 Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan kurang lebih 5 menit. Pada 

kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Kenapa 

baju dibuat dari wol”?. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa 
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dengan memberi ajungan jempol bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari 

guru dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih 50 menit, pada kegiatan inti 

diawali guru menunjukkan payung dan jas hujan yang disertai guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa tentang bahan dasar untuk membuat payung dan jas 

hujan. Kemudian guru menjelaskan materi . Selanjutnya guru memperlihatkan alat 

yang akan digunakan didalam kegiatan demonstrasi yang akan dilakukan, seperti 

plastik, handuk kecil, kertas, sendok logam, air, lilin dan korek.  Dilanjutkan 

dengan guru melanjutkan pelaksanaan demonstrasi yaitu dengan menuang air 

kesemua bahan yang sudah tersedia, nyalakan lilin, sendok bagian depan letakan 

diatas api dan pegang ujung sendok dengan kertas, lakukan secara bergantian 

denga bahna yang tersedia, demonstrasi ini dilakukan oleh guru yang disertai 

penjelasan. Kemudian guru melakukan tanya jawab tentang yang telah 

didemonstrasikan. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dan memberi LKS 

untuk didemonstrasikan dan diskusikan secara berkelompok. Untuk mengukur 

pemahaman siswa, guru melakukan tanya jawab tentang apa yang telah 

didemonstrasikan, tetapi siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

guru, kemudian guru menyuruh siswa untuk mempersentasikan hasil demonstrasi 

setiap kelompok perwakila. didalam kegiatan diskusi siswa fokus dalam 

mengerjakannya. 

Pada kegiatan akhir proses pembelajaran dilakukan kurang lebih 5 menit. 

Dengan bimbingan guru,  siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan tadi, dan kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa, siswa 
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menerima soal evaluasi dan mengerjakannya. Pembelajaran ditutup dengan berdoa 

bersama. 

 

Brebes, 27 Oktober 2012 

Obsever, 

                                                                                                         

                                                                                                          

Sri Haryati 

NIM 1401910042 
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Lampiran 17                              Daftar Hasil Belajar Siklus II 

No Nama siswa KKM PI PII Rata-rata Keterangan 

1. R 60 60 50 55 Tidak Tuntas 

2. AF 60 70 70 70 Tuntas 

3. FF 60 70 80 75 Tuntas 

4. AS 60 80 90 85 Tuntas 

5. MD 60 70 80 75 Tuntas 

6. F 60 60 70 65 Tuntas 

7. W 60 70 70 70 Tuntas 

8. AAF 60 80 80 80 Tuntas 

9. A 60 70 70 70 Tuntas 

10. AAA 60 60 70 65 Tuntas 

11. D 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

12. DH 60 100 100 100 Tuntas 

13. DIS 60 70 100 85 Tuntas 

14. ELH 60 100 100 100 Tuntas 

15. FH 60 80 80 80 Tuntas 

16. FS 60 90 100 95 Tuntas 

17. IA 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

18. JAR 60 60 60 60 Tuntas 

19. K 60 60 60 60 Tuntas 

20. KR 60 60 70 65 Tuntas 

21. L 60 80 100 90 Tuntas 

22. MP 60 60 50 55 Tidak Tuntas 

23. MIAS 60 50 50 50 Tidak Tuntas 

24. MT 60 60 70 65 Tuntas 

25. PN 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

26. RW 60 70 70 70 Tuntas 

27. RS 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

28. SN 60 50 60 55 Tidak Tuntas 

29. SK 60 65 60 65 Tuntas 

30. SR 60 60 70 65 Tuntas 

31. TS 60 60 60 60 Tuntas 

32. WD 60 60 60 60 Tuntas 

33. TT 60 60 70 65 Tuntas 

34. SM 60 70 70 70 Tuntas 

Rata-rata    68,97 

Jumlah Siswa Tuntas     26 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 

   8 

Persentase Siswa 

Tuntas 

   76% 

Persentase Siswa 

Tidak Tuntas 

   24% 
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Lampiran 18 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

Sekolah    : SD N Kalikamal 

Mata Pelajara  : IPA 

Kelas / Semester  : IV / I  

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

Hari / Tanggal  : 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara 

penggunaan benda berdasarkan sifatnya 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud benda serta sifat bahan dan 

kegunaannya  

C. Indikator 

6.2.1 Mengidentifikasi terjadinya perubahan wujud benda 

6.2.2 Memberikan contoh perubahan wujud benda 

6.2.3 Menjelaskan hubungan sifat bahan dan kegunaannya 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi, siswa dapat mengidentifikasi terjadinya perubahan 

wujud benda dengan benar 
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2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal dua contoh 

perubahan wujud benda dengan benar. 

3. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan sifat bahan dan kegunaannya 

dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

 Disiplin, berani, kerjasama,  perhatian, tekun, tanggung jawab dan 

ketelitian. 

E. Materi Pembelajaran 

 Perubahan wujud benda 

 Sifat bahan dan kegunaannya 

F. Metode Pembelajaran 

 Demonstrasi berbasis lingkungan 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

I. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam pembuka 

2. Guru mengatur tempat duduk 

3. Berdoa bersama 

4. Guru mengabsen siswa 

5. Guru menyiapkan alat peraga 
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6. Guru menyiapkan buku sumber 

II. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab kepada siswa:  “Apakah 

bahan untuk membuat es? Bagaimanah perubahan wujud benda pada es 

setelahdimasukan kedalam lemari es”? 

2. Guru menyapaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberi motivasi dalam bentuk verbal dan non verbal 

III. Kegiatan Inti (50 menit)  

1. Guru melakukan tanya jawab mengenai perubahan wujud benda 

(eksplorasi) 

2. Guru menujukan gambar tentang perubahan wujud benda (eksplorasi) 

3. Guru menentukan topik sesuai materi (eksplorasi) 

4. Guru memperkenalkan alat yang akan digunakan demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat kepeda siswa seperti: kantong plastik, 

mangkok/rantang, panci, air dan bongkahan es (eksplorasi) 

5. Siswa memperhatikan alat-alat yang ditunjukan guru (elaborasi)  

6. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

(eksplorasi) 

7. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanaan demonstrasi 

berbasis lingkungan (elaborasi) 

8. Guru melaksanakan demonstrasi berbasis lingkungan (eksplorasi) 

9. Siswa mengamati dan mendengarkan jalannya demonstrasi berbasis 

lingkungan (elaborasi) 
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10. Siswa dengan guru melakukan tanya jawab apa yang didemonstrasikan 

(elaborasi) 

11. Siswa dibagi kedalam 4 kelompok (eksplorasi) 

12. Guru membagikan LKS kepada siswa (eksplorasi) 

13. Siswa  mendemonstrasikan LKS yang telah diberikan oleh guru (elaborasi) 

14. Setiap perwakilan dari masing-masing kelompok maju kedepan kelas dan 

memprestasikan hasil dari demonstrasi yang telah dilakukan (elaborasi) 

15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal 

yang belum bisa dipahami (ekplorasi) 

16. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

(kofirmasi) 

17. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajar (kofirmasi) 

IV. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1 Guru menyimpulkan materi 

2 Guru memberikan latihan soal evaluasi  

3 Guru memberikan tugas rumah 

4 Guru  penutup pelajaran dengan berdoa bersama-sama 

Pertemuan Kedua 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam pembuka 

2. Guru mengatur tempat duduk 

3. Berdoa bersama 

4. Guru mengabsen siswa 
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5. Guru menyiapkan alat peraga 

II. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab kepada siswa “Kenapa 

baju terbuat dari wol”? 

2. Guru menyapaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberi motivasi berupa verbal dan nonverbal 

III. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru memperlihatkan payung dan jas hujan (eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang media yang dibawa 

oleh guru (eksplorasi) 

3. Guru menentukan topik sesuai materi yaitu sifat bahan dan kegunaannya 

(eksplorasi) 

4. Guru memperkenalkan alat yang akan digunakan demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat kepada siswa seperti: plastik, kertas, handuk 

kecil, sendok logam, air, lilin dan korek (eksplorasi) 

5. Siswa memperhatikan alat yang diperkenalkan guru (elaborasi) 

6. Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

(eksplorasi) 

7. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pelaksanaan demonstrasi 

berbasis lingkungan (elaborasi) 

8. Guru melaksanakan demonstrasi berbasis lingkungan (eksplorasi) 

9. Siswa mengamati jalannya demonstrasi berbasis lingkungan (elaborasi) 
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10. Siswa dan guru melakukan tanya jawab apa yang didemonstrasikan 

(elaborasi) 

11. Siswa dibagi kedalam 4 kelompok (eksplorasi) 

12. Guru membagikan LKS kepada siswa (eksplorasi) 

13. Siswa  mendemonstrasikan LKS yang telah diberikan oleh guru 

(elaborasi) 

14. Setiap perwakilan dari masing-masing kelompok maju kedepan kelas dan 

memprestasikan hasil dari demonstrasi yang telah dilakukan (elaborasi) 

15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal 

yang belum bisa dipahami (eksplorasi) 

16. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari (kofirmasi) 

17. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajar 

(kofirmasi) 

IV.  Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Guru menyimpulkan materi 

2. Guru memberikan latihan soal evaluasi  

3. Guru memberikan tugas rumah 

4. Guru  penutup pelajaran dengan berdoa bersama-sama 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber 

- Buku sain 2 kelas IV Haryanto halaman 103-122 

- Buku sain untuk SD kelas IV Wahyono budi dan Setyo hal 74-82 
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- Buku Sain 4 CV. Sahabat hal 36-38 

2. Media 

-  Payung, gelas bening, air, bongkahan es batu, berbagai jenis kertas.         

- Jas hujan, tiang, benang, klip kertas. 

I. Evaluasi / penilaian 

a) Prosedur 

1. Tes awal               : ada  

2. Tes dalam proses  : ada 

3. Tes akhir               :  ada 

b) Jeis tes          : Tertulis 

c) Betuk tes      : Isian 

d) Alat Tes       : Soal dan lembar observasi    

Brebes,   24 Oktober  2012 

Guru Kelas                                                                               Pratikum 

 

LUTFI APRIYANI,S.Pd          SRI HARYATI 

   NIM.1401910042 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

AMIN TOLIB, S.Ag 

NIP. 19580806 198405 1 002 
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Materi Bahan Ajar siklus II Pertemuan I 

Perubahan Wujud Benda 

Kita telah mengenal benda padat, cair dan gas. Benda-benda tersebut dapat 

mengalami perubahan wujud jika diberikan perlakuan. Perubahn wujud benda 

yang bersifat sementara disebut perubahan fisik. Perhatikan Gambar di bawah ini. 

Beberapa peristiwa perbahan wujud benda, antara lain, mencair (melebur), 

membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkrisal. 

 

1. Membeku 

Ketika kita melihat gambar di bawah tentunya yang terbayang dalam 

pikiran kita adalah "wah lezatnya es krim ini jika dimakan". Tapi apakah pernah 

berpikir proses peruabahan wujud apa yang terjadi pada gambar di bawah.  
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Gambar di atas adalah gambar es krim yang diperoleh dengan cara perubahan 

wujud membeku yaitu perubahan wujud dari cair manjadi padat. Es krim ini 

terbentuk karena air yang di campur dengan gula di di dinginkan pada suhu 

tertentu sehingga berubah menjadi padat. 

2. Mencair  

 

Gambar di atas menunjukkan salah satu peristiwa di alam yaitu 

mencairnya es dikutub karena kenaikan suhu bumi.Perubahan wujud mencair 

yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh lain yang sering kita temui 

adalah mencairnya margarin ketika kita menuangkannya di atas wajan yang di 

panaskan, mencairnya besi ketika besi itu dileburkan daningin di jadikan sesuatu 

yang lain, melelehnya lilin atau plastik ketika dipanaskan. 

3. Mengembun  

 

Gambar di atas menunjukkan salah satu contoh peristiwa pengembunan 

yaitu perubahan wujud dari gas menjadi zat cair.Peristiwa di atas sering kalain 
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temui diwaktu pagi hari di daunan ada titik -titik air, hal ini disebabkan karena 

udara di sekitar daun berubah menjadi zat cair karena suhunya rendah di waktu 

malam hari. Peristiwa lain yang merupakan contoh pengembunan adalah apabila 

kalian membuka magig ger yang sedang listriknya mati maka di atas tutup akan 

ada bintik-bintik air. bintik air ini terjadi karena perubahan wujud dari gas yang 

dihasilkan panas nasi beruabah menjadi cair ketika di bawah tutup karena 

perubahansuhu. 

4. Menguap 

 

Gambar di atas menunjukkan salah satu contoh peristiwa menguap yaitu 

perubahan wujud dari cair menjadi gas.Peristiwa di atas kalian sering temui ketika 

ibu kalian sedang memasak air. Ketika air terus di panaskan maka air tersebut 

akan berubah mennjadi uap. Hal ini disebakan karena partikel air yang dulunya 

lebih rapat karena adanya peruabahan suhu menjadi lebih panas partikel tersbut 

menjadi lebih renggang gerakkanya partikel juga menjadi lebih bebas saat itulah 

menjadi gas terjadi. 
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5. Menyublim  

 

Gambar di atas adalah gambar. Tentu kalian sudah sering meilihatnya di 

rumah kalian. Ibu kalian sering menggunakan kapur barus itu di dalam almari atau 

di kamar mandi. Tujuan ibu kalian menruhnya di almari dengan tujuan untuk 

mengurangi bau apek atau tidak enak pada almari yang penuh dengan baju. 

sehingga almari tidak menjadi lembab.  

Selain itu alasan digunakannya kapur barus di almari ternyata karena 

perubahan wujud ini sering disebut dengan menyublim. Jadi menyublim adalah 

perubahan wujud dari padat menjadi gas tanpa mengalami fase cair. 

Begitu banyak manfaat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

kita harus selalu bersemnagat untuk belajar fisika. agar lebih banyak pula kita 

menemukan manfaatnya. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(Siklus 11 Pertemuan I) 

 

Nama Kelompok : 

1.   4. 

2.   5. 

3.   6. 

 

 

Judul     : Perubahan wujud benda  

Tujuan   : mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat kecair 

Alat dan bahan 

1. Gelas bening 

2. Air 

3. Dongkahan es batu 

Langkah kerja 

1. Isilah gelas dengan air kira-kira setengah gelas 

2. Lalu masukan bongkahan es batu kedalam gelas yang berisikan air 

3. Diamkan beberapa menit terus amati apa yang terjadi pada gelas tersebut 

 

NILAI 
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Pertanyaan! 

1. Menurutmu, apa yang terjadi dengan es batu yang telah dicampur air setelah 

beberapa menit? 

2. Perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu tersebut? 

3. Apa kesimpulanmu tentang kegiatan tersebut? 
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Kisi-Kisi Soal Siklus II Pertemuan I 

 

 

No 

 

Indikator 

 

Materi 

Kategori  

No Soal  (C1) (C2) (C3) 

1 6.2.1 

Mengidentifikasi 

terjadinya 

perubahan wujud 

benda 

Perubahan 

wujud 

benda 

 

 

 

     √ 

 

 

 

 

 

      1 

2 6.2.2 Memberikan 

contoh perubahan  

wujud benda 

  

 

 

√ 

 

  

2 

3 6.2.2 Memberikan 

contoh perubahan  

wujud benda 

 

 

 

 

√ 

   

3 

4 6.2.1 

Mengidentifikasi 

terjadinya 

perubahan wujud 

benda 

  

 

  

√ 

 

4 

5 6.2.1 

Mengidentifikasi 

terjadinya 

perubahan wujud 

benda 

  

 

 

√ 

 

 

 

5 
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Soal Siklus II Pertemuan I 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apakah yang kamu ketahui tentang “menguap”? Jelaskan? 

2. Mengapa pada pagi hari daun-daun tumbuhan terdapat titik-titik air? Jelaskan 

perubahan wujud benda tersebut? 

3. Apa yang kamu ketahui tentang membeku dan berikan contohnya? 

4. Apa yang dimaksud dengan menyublin beserta contohnya? 

5.  

 

Jika kita memakai kapur barus yang kita taruh pada lemari lama-kelamaan akan 

habis, Mengapa itu bisa terjadi? Jelaskan? 
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Kunci jawaban Siklus II Pertemuan I 

1. Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya 

proses pemanasan air didalam panci hingga mendidih dan berubah menjadi 

panas, bila air dipanaskan terus menerus maka air akan habis 

2. karena telah terjadinya proses mengembun dan  perubahan wujud dari gas 

berubah menjadi cair sehingga terjadinya titik-titik air di daun. 

3. Membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya 

proses air yang dimasukan kedalam kulkas sehingga air berubah menjadi es 

batu. 

4. Menyublim adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. 

Contohnya pada waktu kita menyimpan baju dilemari kita sering memberikan 

kapur barus (kamper), kamper itu lama-lama akan habis dengan sendirinya. 

5. Karena didalam kapur barus terdapat gas sehingga saat diletakan dalam 

lemari maka lama-kelamaan akan habis. 

 

Kreteria Penilaian 

- Benar skor :  5 

- Salah skor  : 0 

- Nilai = alskormaksim

perolehSkoryangdi

 X 100 
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Materi bahan Ajar Siklus II Pertemuan II 

Berbagai sifat bahan dan kegunaannya 

a. Bahan yang tidak tembus air 

 

Bahan yang tidak tembus air antara lain plastik, tanah liat yang dibakar, 

dan gelas (kaca). Air dikatakan tidak akan merembes melalui bahan, itu karena 

sifatnya yang tidak tembus air. Bahan yang tidak tembus air digunakan untuk 

berbagai keperluan yang berhubungan dengan air. 

b. Bahan yang menyerap air 

 

Handuk mudah menyerap air 

Bahan yang menyerap air antara lain katun, kain pel, kaos, dan kertas. 

Pada buku pelajaran kita, pasti kertas sampulnya tidak sama dengan kertas 

halaman-halaman di dalamnya. Hal ini karena sampul buku dilapisi dengan 
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bahan yang lebih tahan air dan minyak. Dengan demikian buku ini menjadi 

lebih terlindung. 

c. Bahan yang tahan api 

 

 Panci dibut dari bahan tahan api 

Bahan yang tahan api misalnya logam dan serta asbes. Sifat tahan api 

berarti api tidak dapat membakar bahan itu. 

d. Bahan yang lembut dan lentur 

 

sofa dibuat dari busa dan kain sofa  
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Bahan yang lembut dan lentur antara lain katun, sutera, kapuk, busa, 

dan kulit. Sifat lembut dan lentur dibutuhkan untuk memberi kenyamanan pada 

tubuh. 

e. Bahan yang kuat dan keras 

 

Furnitur yang terbuat dari kayu 

Bahan yang kuat dan keras misalnya besi, batu, dan kayu. Sifat bahan 

ini berguna untuk menahan berat benda lain. Bahan yang keras dan kuat 

dibutuhkan untuk membuat alat rumah tangga, furnitur, dan bangunan. 

f. Bahan yang keras dan lentur 

 

Ban mobil dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir 

Bahan yang keras dan lentur antara lain karet dan per logam. Sebuah 

mobil tidak akan mudah tergelincir di jalan licin. Hal ini disebabkan karena 
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pada ban mobil tersebut terdapat bahan karet yang dapat mencengkram jalan 

dengan kuat. Karena sifat karet itu maka ban karet dapat menyangga bobot 

mobil yang amat berat, tetapi tahan terhadap goncangan. 

g. Bahan yang tembus pandang 

 

Kaca jendela dibuat dari gelas 

Bahan yang tembus pandang adalah gelas (kaca). Sifat ini berarti 

dapat dilalui cahaya. Dengan begitu, kita dapat melihat keadaan di balik 

(belakang) bahan itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

244 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

(Siklus II Pertemuan II) 

 

 

Nama Kelompok : 

1.    4. 

2.    5. 

3.    6. 

 

 

 

 Tujuan: Membuktikan sifat bahan yang bisa menyerap air 

 Alat dan Bahan 

 

1. Berbagai jenis kertas: HVS, tisu dan koran 

2. Sebaskom air 

3. Tiang dan benang 

4. Klip kertas 

NILAI 
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 Langkah Kerja 

1. Buatlah tiang peyangga  

2. Potonglah setiap kertas dengan ukuran yang sama, jepitlah kertas secara 

bejajar dengan klip kertas dan bagian kertas yang tercelup sangat sedikit 

kira-kira 5 mm. 

3. Celupkan semua jenis kertas pada saat bersamaan kedalam air, dalam 3 

detik segerah diangkat semua kertas. 

4. Amati yang terjadi 

 Pertanyaan 

1. Apakah panjang bagian kertas yang basah sama unttuk semua jenis kertas 

2. Kertas manakah yang paling banyak menyerap air? 

3. Kertas manakah yang paling sedikit menyerap air? 

4. Apa kesimpulanmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

246 

 

Kisi-Kisi Soal Siklus II Pertemuan II 

 

 

No  

 

Indikator 

 

Materi 

Kategori  

No Soal  (C1)  (C2) (C3) 

1 6.2.3Menjelaskan 

hubungan sifat 

bahan dan 

kegunaannya 

 

Berbagai 

sifat bahan 

dan 

kegunaan 

 

 

 

√ 

 

 

 

1 

2 6.2.3Menjelaskan 

hubungan sifat 

bahan dan 

kegunaannya 

 

  

 

 

 

 

√ 

 

2 

3 6.2.3Menjelaskan 

hubungan sifat 

bahan dan 

kegunaannya 

 

  

 

 

√ 

  

3 

4 6.2.3Menjelaskan 

hubungan sifat 

bahan dan 

kegunaannya 

 

  

 

 

√ 

  

4 

5 6.2.3Menjelaskan 

hubungan sifat 

bahan dan 

kegunaannya 

  

 

  

√ 

 

5 
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Soal Siklus II Pertemuan II 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dnegan benar! 

1. Apakah kegunaan bahan yang tidak tembus air? 

2. Terbuat dari apa saja atap rumah itu? 

3. Tulislah empat bahan yang dapat menyerap air? 

4. Tulislah empat bahan yang bersifat lembut dan lentur? 

5. Apakah kegunaan kulit sapi? 
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Kunci Jawaban Siklu II Pertemuan II 

1.    Bahan yang tidak tembus air dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

yang berhubungan dengan air. Misalnya payung digunakan untuk 

melindungi tubuh kita dari air hujan. 

2.  -   Atap rumah yang menggunakan genteng, terbuat dari tanah 

-  Atap rumah yang menggunakan seng terbuat dari besi dan ada juga atap  

rumah yang terbuat dari bahan daun tebu 

3.Bahan yang dapat meresap air yaitu kain katun, kain pel, kaos, busa dan kertas.   

4. Kain katun, sutera, kapuk, busa dan kulit.  

5. Kulit sapi bisa untuk membuat jaket, sepatu, tas, baju, dan jok kursi. 

 

Kreteria Penilaian 

- Benar skor :  2 

- Salah skor  : 0 

- Nilai = 
alskormaksim

perolehSkoryangdi
 X 100 
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III DALAM PEMBELAJARAN IPA  

 MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN  

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/semester       : IV/1 

Hari/tanggal            : Rabu, 31 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Pengisian kolom skor sesuai dengan ketentuan di bawah ini:  

a. Jika diskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat    

kemampuan 1.  

b. Jika diskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika diskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

d. Jika diskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

NO Indikator Deskriptor Tingkat 

kemampuan 

Sk

or 

1 2 3 4 

1. Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan sesuai materi. 

b. Menyiapkan pertanyaan sesuaikan 

kemampuan siswa. 

√  

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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c. Pertanyaan dengan singkat dan 

jelas. 

d. Pertanyaan dapat membangkitkan 

minat belajar siswa. 

 

 

 

 

 

2. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

a. Penguatan diberikan pada saat 

pembelajaran. 

b. Tugas dan kegiatan disertai dengan 

penguatan. 

c. Pemberian penguatan sesuai 

dengan tingkah laku siswa. 

d. Penguatan  dengan suara dan sikap 

yang jelas. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

4 

3. Keterampilan 

menggunaka

n variasi 

a. Memilih media pembelajaran yang 

tepat. 

b. Sumber belajar yang menarik. 

c. Guru memberi kesempatan 

mengembangkan bakat. 

d. Membebaskan siswa dalam rasa 

ingin tahunya pada materi. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

a.  Penjelasan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Menjelaskan dengan suara yang 

jelas. 

c. Guru menjelaskan sesuai materi 

d. Penjelasan disampingi dengan 

keaktivan siswa. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

3 

5. Keterampilan 

membuka 

dan menutup 

pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Menibulkan motivasi belajar 

c. Menyipulkan materi 

d. Memberikan latihan soal 

  

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

4 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

 

a. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok kecil 

b. Membimbing siswa mencoba yang  

didemonstrasikan 

c. Memberikan waktu diskusi kepada 

siswa secukupnya 

d. Membimbing membuat rangkuman 

hasil diskusi 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7. Keterampilan 

mengolah 

kelas 

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

menyenangkan. 

b. Bervariasi menggunakan media 

c. Memperhatikan keadaan siswa saat 

pembelajaran  

d. Kejelasan suara guru saat 

menjelaskan 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 
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8. Keterampilan 

mengajarkan 

kelompok 

kecil 

a. Variasi pengelompokan 

b. Membimbing dan memudahkan 

belajar 

c. Merencanakan tujuan belajar 

d. Mengawasi jalannya belajar 

√  

√ 

  

 

 

 

√ 

 

 

3 

Jumlah skor                                         30 

 Katagori                                    Sangat Baik                                                            

 

Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

Brebes, 31 Oktober   2012     

Observer, 

 

 

Lutfi Afriani 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

252 

 

Lampiran 20 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 SIKLUS III DALAM PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI  METODE DEMONSTRASI BERBASIS LINGKUNGAN 

Sekolah                  : SDN Kalikamal Brebes 

Kelas/Semester      : IV/I 

Hari/tanggal           : Rabu, 31 Oktober 2012 

Nama                     : Sri Haryati 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap indikator yang akan diamati 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Pengisisan kolom skor sesuai dengan ketentuan dibawah ini: 

a. Jika deskriptor 1 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor 2 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor 3 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 3. 

d. Jika deskriptor 4 tampak maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemmapuan 4. 

No Indikator Deskriptor Tingkat Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru  

a. Siswa mendengarkan 

infromasi dari guru 

b. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru 

c. Siswa mencatat hal-

hal yang didengar 

d. Siswa mendengarkan 

hasil kesimpulan 
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2. Siswa memandang 

atau melihat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa melihat media 

dalam pembelajaran 

b. Siswa melihat 

jalannya demonstrasi 

c. Siswa melihat hasil 

demonstrasi 

d. Siswa mencatat hasil 

demonstrasi 

     

3. Siswa menulis atau 

mencatat hasil 

demonstrasi 

a. Siswa menulis 

penjelasan dari guru 

b. Siswa menulis hasil 

demonstrasi 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan hasil 

demonstrasi 

d. Siswa menulis 

evaluasi 

     

4. Siswa membaca 

hasil demonstrasi 

a. Siswa membacakan 

rumusan hasil 

demonstrasi 

b. Siswa membacakan 

hasil didepan kelas 

c. Siswa membacakan 

hasil kesimpulan 

demonstrasi 

d. Siswa menyalin 

kedalam buku hasil 

yang telah baca  

     

5. Siswa Menyipulkan 

pelajaran 

a. Siswa dengan 

bimbingna guru 

menyimpulkan 

pelajaran 

b. Siswa dapat membuat 

kesimpulan pada saat 

itu juga 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan dalam 

buku 

d. Siswa dapat 

mempelajari 

kesimpulan pelajaran  

     

6. Mengingat yang 

didemonstrasikan 

a. Siswa dapat bertanya 

sesuai konsep 

b. Siswa  menjawab 

pertanyaan  guru 

dengan tepat 
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c. Siswa dapat 

mempelajari materi 

d. Siswa mengerjakan 

latihan soal tidak 

mengalami kesulitan 

7. Merumuskan 

masalah 

a. Siswa dapat 

membangun 

pengetahuan baru 

b. Siswa dapat 

mengemukakaan 

pendapatnya 

c. Siswa aktif dalam 

proses pembelajaran 

d. Siswa dapat 

menjelaskan keteman 

lain  

     

8. Latihan atau praktek a. Siswa  melakukan 

demonstrasi 

b. Siswa menjelaskan 

yang 

didemonstrasikan 

c. Siswa menyimpulkan 

hasil yang 

didemonstrasikan 

d. Siswa menujukan 

hasil kepada guru 

dengan tepat    
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. R 4 4 4 3 3 3 3 3 27 

2. AF 4 4 4 4 3 3 3 3 28 

3. FF 4 4 4 4 4 3 3 4 30 

4. AS 4 4 4 4 3 3 3 3 28 

5. MD 4 3 4 4 3 4 4 3 29 

6. F 4 4 3 4 3 3 4 3 28 

7. W 4 4 3 4 3 4 4 4 30 

8. AAF 4 4 4 4 4 4 4 3 29 

9. A 4 4 4 4 3 4 3 4 30 

10. AAA 4 4 3 4 4 4 3 4 30 

11 D 4 3 4 4 3 3 3 4 28 

12. DH 4 3 4 4 3 4 3 3 28 

13. DIS 4 4 4 3 3 3 3 3 27 

14. ELH 4 4 3 4 4 3 3 4 29 

15. PH 4 4 3 4 4 3 4 4 30 

16. FS 4 4 3 3 3 3 4 3 27 

17. IA 4 4 3 4 3 3 4 3 28 

18. JAR 4 4 3 3 3 4 3 3 27 

19. K 4 4 3 4 3 4 3 3 28 

20. KR 4    4 3 4 4 3 3 3 28 

21. L 4 3 3 3 4 3 3 4 27 

22. MP 3    4 3 3 4 3 3 4 27 

23. MIAS 4 3 3 4 4 3 3 4 28 

24. MT 4 3 3 4 4 4 3 4 29 

25. PN 4 4 3 4 3 3 3 3 27 

26. RW 3 4 3 4 3 3 3 3 26 

27. RS 4 3 4 3 3 3 3 3 26 

28. SM 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

29. SK 4 4 3 3 3 3    4 3 27 

30. SR 4 4 3 3 3 3 3 4 27 

31. TS 4 4 3 3 3 3 3 4 27 

32. WD 3 3 3 4 4 3 3 4 29 

33. TT 4 4 3 4 3 3 3 3 26 

34 SM 4 4 4 3 3 3 3 4 20 

Jumlah 132 127 124 113 113 111 111 117 948 

Rata-rata 3,9 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 27,6 

Katagori Sangat Baik 
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 Kreteria Penilaian 

Kreteria Ketuntasan Katagori Penilaian 

27  ≤ skor ≤ 32 A (Sangat baik) 

20 ≤ skor ˂ 27 B (Baik) 

14 ≤ skor ˂ 20 C (Cukup) 

8  ≤ skor ˂ 14 D (Kurang) 

 

 

Brebes, 31 Oktober   2012     

Observer, 

 

 

Lutfi Afriani 
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Lampiran 21 

 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III  

Selama pembelajaran IPA melalui metode demonstrasi berbasis lingkungan . 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Sri Haryati 

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Oktober 2012 

Pukul  : 07.30 - 08.40 

 

Pada pembelajaran IPA pada siklus I pertemuan II dilaksanakan pada Hari 

Rabu Tanggal 31 Oktober 2012, membahas tentang materi benda dibuat dari 

berbagai bahan. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit dari jam 

07.30-08.40 WIB. Dalam pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV dengan jumlah 

34 siswa. Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi berbasis lingkungan. 

 Kegiatan pra pembelajaran  dilaksanakan selama kurang lebih 5 menit. 

Pada kegiatan guru  mengantur  tempat duduk, berdoa bersama, guru mengabsen 

siswa, guru menyiapkan alat peraga dan menyiapkan sumber belajar. 

 Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan kurang lebih 5 menit. Pada 

kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “anak-

anak apakah kalian sudah pernah melihat seprinbet? Dan apa saja paduan bahan 

untuk membuat seprinbet”?. Siswa yang mengacungkan jari untuk menjawab 

pertanyaan dari guru, kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk 
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menjawabnya. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa berupa verbal 

bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru dan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih 50 menit, pada kegiatan inti 

diawali guru menunjukkan media berupa sapu dan meja yang disertai guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa tentang bahan apa saja yang diperlukan 

untuk membuat sapu dan meja. Kemudian guru menjelaskan materi. Selanjutnya 

guru memperlihatkan alat yang akan digunakan didalam kegiatan demonstrasi 

yang akan dilakukan, seperti kain bekas, kapas, benang, jarum dan siswa 

memperhatikannya. Dilanjutkan dengan guru melanjutkan pelaksanaan 

demonstrasi yaitu dengan mengukur kain menjadi dua bagian yang berbentuk segi 

empat kemudian tepungkan dua bagian kain tersebut seperti ketupat lalu jahit 

kelilingnya, baru masukan kapas setelah lubang kain tinggal sedik setelah kira-

kira kapas sudah cukup baru lubang tadi dijahit supaya tertutup semua. Untuk 

mengukur pemahaman siswa guru melakukan tanya jawab tentang apa yang telah 

didemonstrasikan, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

kemudian guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan hasil demonstrasi guru 

tetapi didalam kegiatan diskusi siswa mengalami kesulitan dalam 

menyimpulkannya karena didalam kegiatan diskusi siswa tidak fokus dalam 

mengerjakannya. Dilanjutkan siswa mendemonstrasikan hasil dari diskusi 

kelompok yang telah dilakukannya. 

Pada kegiatan akhir proses pembelajaran dilakukan kurang lebih 5 menit. 

Dengan bimbingan guru,  siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 
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dilakukan tadi, dan kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa, siswa 

menerima soal evaluasi dan mengerjakannya. Pembelajaran ditutup dengan berdoa 

bersama. 

Brebes, 31 Oktober 2012 

Obsever, 

                                                                                                                  

 

Sri Haryati 

NIM 1401910042 
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Lampiran 22       Daftar Hasil Belajar Siklus III 

No Nama siswa KKM Siklus 

III 

Keterangan 

1. R 60 60 Tuntas 

2. AF 60 80 Tuntas 

3. FF 60 80 Tuntas 

4. AS 60 90 Tuntas 

5. MD 60 70 Tuntas 

6. F 60 60 Tuntas 

7. W 60 70 Tuntas 

8. AAF 60 80 Tuntas 

9. A 60 70 Tuntas 

10. AAA 60 70 Tuntas 

11. D 60 50 Tidak Tuntas 

12. DH 60 100 Tuntas 

13. DIS 60 100 Tuntas 

14. ELH 60 100 Tuntas 

15. FH 60 80 Tuntas 

16. FS 60 90 Tuntas 

17. IA 60 50 Tidak Tuntas 

18. JAR 60 50 Tidak Tuntas 

19. K 60 60 Tuntas 

20. KR 60 60 Tuntas 

21. L 60 100 Tuntas 

22. MP 60 60 Tuntas 

23. MIAS 60 50 Tidak Tuntas 

24. MT 60 70 Tuntas 

25. PN 60 60 Tuntas 

26. RW 60 80 Tuntas 

27. RS 60 50 Tidak Tuntas 

28. SN 60 60 Tuntas 

29. SK 60 70 Tuntas 

30. SR 60 70 Tuntas 

31. TS 60 60 Tuntas 

32. WD 60 60 Tuntas 

33. TT 60 70 Tuntas 

34. SM 60 80 Tuntas 

Rata-rata  80,38 

Jumlah Siswa Tuntas   29 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 

 5 

Persen Siswa Tuntas  85% 

Persen Siswa Tidak 

Tuntas 

 14% 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

SIKLUS III 

Sekolah   : SD N Kalikamal 

Mata Pelajara  : IPA 

Kelas / Semester : IV / I  

Alokasi Waktu  : 

Hari / Tanggal  : 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara 

penggunaan benda berdasarkan sifatnya 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya 

C. Indikator 

6.3.1 Membandingkan berbagai bahan untuk menentukkan bahan yang paling 

cocok untuk tujuan tertentu 

6.3.2 Mengidentifikasikan berbagai alat rumah tangga yang berkaitan dengan 

sifat bahan dan kegunaannya 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat membandingkan berbagai bahan untuk 

menentukkan bahan yang paling cocok untuk tujuan tertentu dengan benar. 

2. Melalui demonstrasi, siswa dapat mengidentifikasikan berbagai alat rumah 

tangga yang berkaitan dengan sifat bahan dan kegunaannya dengan benar. 
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Karakter siswa yang diharapkan: 

- Disiplin, rasa hormat, perhatian, tekun, tanggung jawab dan ketelitian. 

E. Materi Pembelajaran 

- Benda dibuat dari berbagai bahan 

F. Metode Pembelajaran 

-    Demonstrasi berbasis lingkungan 

-    Ceramah 

     -    Tanya jawab 

- Diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam pembuka 

2. Guru mengatur tempat duduk 

3. Berdoa bersama 

4. Guru mengabsen siswa 

5. Guru menyiapkan alat peraga 

 II.Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab kepada siswa : “Anak-anak 

pernahkah kalian sudah pernah melihat seprinbet? Dan apa sajahkah 

paduan bahan untuk membuat seprinbet”?  

b. Guru melanjutkan tanya jawab benda dibuat dari berbagai bahan 

c. Guru menyampaiakn tujuan pembelajaran 

d. Guru memberikan motivasi dalam bentuk verbal dan non verbal 
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  III. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru menunjukkan media seperti, sapu dan meja (eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab mengenai media yang telah ditunjukkan 

(eksplorasi) 

3. Guru menentukan topik sesuai dengan materi (eksplorasi) 

4. Guru menjelaskan tentang benda yang terbuat dari beberapa bahan 

5.  Guru memperkenalkan alat yang akan digunakan demonstrasi berbasis 

lingkungan secara singkat pada siswa seperti kain bekas, kapas, benang 

dan jarum  (eksplorasi) 

6. Siswa memperhatikan alat yang diperkenalkan guru (elaborasi) 

7.  Guru menjelaskan pelaksanaan demonstrasi berbasis lingkungan 

(eksplorasi) 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pelaksanan demonstrasi 

berbasis lingkunga (elaborasi) 

9. Guru melaksanakan demonstrasi berbasis lingkungan (eksplorasi) 

10. Siswa mengamati dan memperhatikan jalannya demonstrasi berbasis 

lingkungan (elaborasi) 

11. Siswa dengan guru melakukan tanya jawab apa yang didemonstrasikan 

(elaborasi) 

12. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok (eksplorasi) 

13. Guru membagikan LKS kepada siswa (ekplorasi) 

14. Guru membawa siswa keluar kelas untuk mengisi LKS (eksplorasi) 
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15. Siswa berdiskusi untuk mengisi LKS yang diberika guru, setelah selesai 

mengerjakan LKS siswa dibawa kedalam kelas   (elaborasi) 

16. Setiap kelompok mempersentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan  

(elaborasi) 

17. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum 

pahami (kofirmasi) 

18. Guru dan siswa menyimpulkan materi (kofirmasi) 

19. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari 

(kofirmasi) 

IV.  Kegiatan Penutup (10 menit) 

1. Guru menyipukan materi 

2. Guru memberi evaluasi kepada siswa 

3. Guru  penutup pelajaran dengan berdoa bersama-sama 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber 

- Buku sain 2 kelas IV Haryanto halaman 103 – 122 

- Buku sain untuk SD kelas IV Wahyono Budi dan Setyo  hal 74 – 82 

- Buku Sain 4 CV. Sahabat hal 149 - 151 

2. Media 

Sapu,  kursi, uang, logam, karet, lemari, keranjang sampah, papan tulis.  

I. Evaluasi / penilaian 

a. Prosedur 

1. Tes awal                 : ada 



265 

 

265 

 

2. Tes dalam proses   : ada 

3. Tes akhir                : ada   

b. Jenis tes         : Tertulis 

c. Bentuk tes     : Isian 

d. Alat tes          : Soal dan lembar observasi 

 

Brebes,  30 Oktober 2012 

Guru Kelas                                                                               Pratikum 

 

 

 

LUTFI APRIYANI, S.Pd     SRI HARYATI 

                                                    NIM.1401910042 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

AMIN TOLIB, S.Ag 

NIP. 19580806 198405 1 002 
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Materi Bahan Ajar Siklus III  

Benda dibuat dari berbagai bahan 

Biasanya makanan yang dikemas dalam botol gelas, botol plastik, atau 

kardus harganya lebih mahal. Karena itu, orangpun mencari bahan lain yang sama 

sifatnya, tetapi harganya lebih murah. Jadi, bahan kemasan ini tetap tahan air, 

tetapi harganya lebih murah. 

Ketika dirumah kita dapat melihat berbagai macam benda, misalnya 

seperti meja, kursi, jam dinding, atau bahkan mungkin banyaknya peralatan dapur 

seperti piring, gelas, sendok, dan lain sebagainya. Ketika di taman kita juga bisa 

melihat berbagai macam sifat permainan. Demikian pula ketika kita pergi ke toko, 

kita dapat melihat lebih bayak lagi benda. 

Benda-benda itu dapat berfungsi dengan baik karena dibalik benda 

tersebut terdapat bahan dasar yang membuat benda itu memiliki manfaat yang 

cukup besar dalam kesehariannya. 

1. Sifat benda atau bahan 

Di lingkungan sekitar kita banyak terdapat bahan yang sering 

digunakan dalam kesehariannya. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk 

membuat benda. Bahan tersebut antara lain : 
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 Logam 

 

 Plastik 

 

 Karet 
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 Kayu 

Setiap bahan memiliki sifat tertentu. Sifat logam umumnya berbeda 

dengan sifat karet, platik dan kayu. Demikian halnya dengan sifat bahan-bahan 

lain yang umumnya berbeda satu sama lainnya. Meskipun demikian, ada pula 

yang bahan-bahan yang memiliki kesamaan sifat. 

Untuk membuat benda yang kuat, maka digunakan bahan yang juga 

kuat dan keras. Untuk membuat benda yang dapat dilipat atau mungkin dapat 

dibengkokkan, maka digunakanlah bahan yang lentur. Untuk membuat benda 

yang mudah dibawa ke mana-mana, maka digunakanlah bahan yang ringan. 

Untuk membuat benda yang tidak tembus air. Semikian seterusnya. Jadi perlu 

diingat bahwa setiap benda dan sifat bahannya harus memiliki kesesuaian. 

Alasan perlunya ada kesesuaian, adalah agar benda tersebut dapat 

memiliki fungsi yang sesua dengan harapan si pemakai. Kalau benda tidak 

sesuai dengan bahan, maka benda tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

yang diharapkan. Bahkan mungkin benda tersebut dapat membahayakan 

keselamatan jiwa pemakainya. 

Bahan-bahan yang sering digunakan di rumah antara lain : 

a. Logam dan Kayu 

Perbedaan logam dan kayu adalah :  

 logam lebih berat dan tidak dimakan rayap. 

 Sedangkan kayu lebih ringan dan tidak berkarat. 

Logam dan kayu digunakan pada hampir semua peralatan di rumah kita. 

Berbagai jenis logam memiliki sifat yang tidak sama. Misalnya, alumunium 
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lebih ringan, cukup keras, dan tidak berkarat. Sedangkan besi lebih berat, keras 

dan dapat berkarat. Tembaga lebih mudah dibentuk dari pada besi dan tidak 

berkarat. Peralatan yang terbuat dari besi misalnya : 

 Pisau 

 Palu 

 Tang 

 Kunci 

 Setrika, dan sendok. 

Sedangkan peralatan yang terbuat dari alumunium antara lain : 

 Panci 

 Wajan 

 Loyang kue 

Tembaga dapat digunakan untuk dapat membuat kabel listrik karena 

sifatnya yang lebih lentur, tidak berkarat, dan penghantar listrik yang baik. 

Pada dasarnya logam itu sifatnya keras dan kuat. Karena itulah logam 

digunakan untuk membuat kaleng, sendok, pisau, panci, paku, dan obeng. 

Benda-benda itu harus kuat karena sering digunakan untuk mencongkel, 

mengangkat, memotong, menempel, atau bahkan mungkin memutar benda 

lainnya. Sifat keras dan kuat sebenarnya dimiliki juga oleh kayu sehingga 

digunakan untuk membuat berbagai perabotan rumah tangga, misalnya kursi, 

meja, dan lemari. Perabotan-perabotan ini harus kuat agar dapat menahan 

beban berat di atasnya. 
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Logam memiliki sifat lain yang tidak dimiliki oleh kayu. Yaitu 

memiliki sifat keras dan kuat, logam memiliki sifat tidak tembus air, sedangkan 

kayu dapat ditembus oleh air. Kita dapat membuktikan hal ini dengan 

memasukkan sendok dan pensil ke dalam air. Kayu pun memiliki sifat lain 

yang tidak dimiliki oleh logam. Kayu mudah dibentuk, sedangkan logam sulit 

dibentuk.Kelebihan lain yang dimiliki oleh kayu dibandingkan logam adalah 

lebih ringan dan tidak berkarat. 

b. Karet dan Plastik 

Karet dan plastik memiliki persamaan sifat, yaitu lentur dan tidak 

menyerap air. Akan tetapi, karet lebih lentur, sedangkan jenis plastik tertentu 

lebih mudah patah.  

Sifat dari karet yaitu lentur dan elastis. Hal ini menyebabkan karet tidak 

mudah patah, meskipun ia dilipat atau dibengkokkan. Sifat lentur ini juga 

dimiliki oleh sebagian plastik. Meskipun demikian, plastik tidak benar-benar 

lentur seperti halnya karet. Plastik hanya sedikit lentur, bahkan plastik ada 

yang mudah patah bila ia dilipat atau dibengkokkan.Misalnya ember plastik 

dan selang air. Kedua benda ini sama-sama terbuat dari plastik. Namun, bahkan 

plastik yang digunakan keduanya berbeda. Selang air terbuat dari plastik yang 

tidak mudah patah. Meskipun diliat, digulung, atau bahkan mungkin 

dibengkokkan. Sebaliknya, ember terbuat dari bahan platik yang mudah patah. 

Buktinya yang sering kali kita melihat ada ember yang pecah sewaktu jatuh 

atau diangkat. 
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2. Kegunaan benda atau bahan 

Setiap benda baru bisa dikatakan sesuai dengan bahannya apabila benda 

itu sudah berfungsi/memiliki kegunaan yang sesuai dengan yang diharapkan si 

pemakai. Misalnya sendok, sendok dapat digunakan untuk mengaduk susu, 

mengangkat makanan, dan membuka tutup kaleng. Kegunaan sendok ini 

dimungkinkan karena logam memiliki sifat keras dan kuat. Coba bayangkan 

apabila sendok itu terbuat dari kertas, maka sendok tidak akan memiliki fungsi 

seperti halnya sendok logam. Sendok kertas tidak dapat digunakan untuk 

mengaduk susu karena kertas menyerap air. Sendok kertas juga tidak bisa untuk 

membuka kaleng, karena kertas memiliki sifat lunak (tidak keras). Jadi, 

kesesuaian antara benda dengan bahan sangat penting agar benda dapat berfungsi 

dengan baik.  

Contoh kedua, misalnya payung. Payung dapat digunakan pada siang hari 

yang terik karena terbut dari bahan yang tidak terlalu menyerap panas. Tentunya, 

bayang-bayang gelap dari payung melindungi kita dari panas matahari. Payung 

juga dapat digunakan pada saat hujan karena kain payung memiliki sifat tidak 

menyerap air. Bayangkan bila payung terbuat dari besi. Pada siang hari yang terik, 

payung besi akan menghantarkan panas dari sinar matahari ke badan kita. 

Akibatnya, badan kita malah kepanasan. Pada saat hujan, payung besi 

dapat berfungsi dengan baik karena tidak menyerap air. Akan tetapi, memiliki 

sifat berat sehingga kita akan kesulitan membawanya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa : pemilihan bahan untuk membuat suatu benda harus sesuai dengan sifat 

bahan itu dan tujuan penggunaan benda. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK  

(Siklus III) 

 

 

Nama kelompok 

1.                                        4. 

2.                                        5.  

3.                                        6.            

 

 

Tujuan:  

Membandingkan berbagai bahan untuk menentukan bahan yang paling cocok 

untuk tujuan tertentu. 

Petunjuk 

Coba kalian amati benda yang ada disekitar kalian! 

NO Benda Bahan yang digunakan Manfaat 

1. Papan tulis Kayu, besi, paku, dan 

cat 

Untuk menulis 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

NILAI 
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1. Papan tulis 

 

2. Keranjang sampah 

 

3. Lemari 
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Kisi-Kisi Soal Siklus III 

 

N0 

 

Indikator 

 

Materi 

Kategori  

No Soal (C1)  (C2) (C3) 

1 6.3.2 

Mengidentifikasi 

berbagai alat rumah 

tangga yang 

berkaitan dengan 

sifat bahan dan 

kegunaannya 

Benda 

dibuat 

dari 

berbagai 

bahan 

   

√ 

 

1 

2 6.3.1 

Membandingkan 

berbagai bahan 

untuk menentukan 

bahan yang paling 

cocok untuk tujuan 

tertentu 

  

√ 

 

 

  

2 

3 6.3.2 

Mengidentifikasi 

berbagai alat rumah 

tangga yang 

berkaitan dengan 

sifat bahan dan 

kegunaannya 

  

√ 

 

 

 

  

3 

4 6.3.1 

Membandingkan 

berbagai bahan 

untuk menentukan 

bahan yang paling 

cocok untuk tujuan 

tertentu 

  

 

 

√ 

  

4 

5 6.3.1 

Membandingkan 

berbagai bahan 

untuk menentukan 

bahan yang paling 

cocok untuk tujuan 

tertentu 

  

 

 

√ 

 

 

 

5 
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Soal evaluasi siklus III 

Nama              : 

Kelas              : 

Nomer absen  : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini bengan! 

1. Mengapa kardus kertas dapat digunakan untuk membungkus susu cair? 

2. Mengapa pada setiap benda dan sifat bahannya harus memiliki kesesuaian? 

3. Sebutkan 4contoh benda yang terbuat dari logam yang ada di rumahmu? 

4. Sebutkan bahan dan jelaskan cara pembuatan penghapus? 

5. Apa perbedaan dari kayu dan logam, serta kegunaanya?  
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Kunci jawaban Siklus III 

1. Karena kardus kertas pembungkus susu cair telah terlapisi oleh bahan plastik 

dan bagian dalam kardus dilapisi oleh lembaran logam aluminium. 

2. Karena kalau benda tidak sesuai dengan bahan dan sifat, maka benda terseut 

tidak dapat berfungsi dengan yang diharapkan bahkan dapat membayakan.  

3. Sendok, garpu, uang, pisau, dan paku 

4. Bahan: kain, kapas, benang dan jarum 

Cara pembuatan: kain diukur lebar 10 cm panjang 10 cm lalu dipotong menjadi 

dua bagian,siapkan benang yang sudah di masukan kejaru dan siap untuk 

menjahit kain. Jahit kain pada kelilingnya dan sisakan sedikit lubang untuk 

masukan kapas, setelah kapas sudah dimasukan lubang tersebut dijahit.  

5. – Logam lebih berat dan tidak dimakan rayap, kegunaannya antara lain: untuk 

membuat pisau, sendok, garpu, panci dll 

- Sedangkang kayu lebih ringan dan tidak berkarat, kegunaannya antara lain: 

untuk membuat meja kursi, lemari dll. 
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Lampiran 24 

FOTO KEGIATAN 

 

Gambar 1. Guru Mengkondisikan Siswa. 

 

 

Gambar 2. Guru Melakukan Apersepsi. 
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Gambar 3. Guru Memberi Motivasi kepada Siswa. 

 

 

Gambar 4. Guru Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 
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Gambar 5. Guru Memberikan Beberapa Contoh Benda Padat, Cair dan Gas. 

 

 

Gambar 6. Guru Menjelaskan Materi 
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Gambar 7. Guru Melakukan Demonstrasi. 

 

 

Gambar 8. Siswa Bertanya Tentang Apa yang Didemonstrasikan Guru 
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Gambar 9. Guru Membagikan LKS Pada Setiap Kelompok. 

 

 

Gambar 10. Siswa Mendemonstrasikan LKS yang Diberikan Guru 
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Gambar 11. Siswa Mengisi LKS. 

 

  

Gambar 12. Siswa Mempersentasikan Hasil Demonstrasi di Depan Kelas. 



283 

 

283 

 

 

Gambar 13. Siswa Menyimpulkan Materi dengan Bimbingan Guru. 

 

 

Gambar 14. Siswa Mengerjakan Evaluasi. 
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Gambar 15. Guru Obsever. 
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Lampiran 25 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KALIKAMAL  

Alamat : Dukuh Kalikamal, Kedunguter Brebes 

 

Nomor : 421.1/135/2013 

Perihal : Ijin Penelitian 

Berdasarkan surat permohonan No. 2007/UN37.1.1/PP/2012 tanggal 14 

Mei 2012 untuk melaksanakan observasi dan pengambilan data guna penyususnan 

skripsi bagi mahasiswa S-1 PGDS FIP UNNES, maka kami menerima dan 

memberi ijin kepada : 

Nama  : SRI HARYATI 

NIM  : 1401910042 

Jurusan : S-I PGSD FIP UNNES 

Unit kerja  : SD Negeri Kalikamal 

Untuk melaksanakan observasi dan pengambilan data di kelas IV SDN kalikamal 

Brebes mulai tanggal 17 Oktober sampai 5 November 2012 (sampai observasi dan 

pengambilan data selesai). 
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Demikian surat ijin ini dibuat, harap menjadikan periksa dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Brebes, 14 Oktober 2012 

Kepala SDN Kalikamal 

 

A M I N   T O L I B,S.Ag 

NIP.19580806198405 002 
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