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ABSTRAK
Fajar, Ajie Bella. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model
Problem Based Instruction (PBI) pada Siswa Kelas III SDN Gunungpati
02. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu
Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Sri
Sugiyatmi, M. Kes., Pembimbing II: Drs. Florentina Widihastrini, M.Pd.
Latar belakang penelitian ini yaitu rendahnya kualitas pembelajaran IPA
pada kelas III SDN Gunungpati 02 Semarang. Berdasarkan Observasi dan catatan
lapangan, proses pembelajaran yang terjadi berpusat kepada guru. Siswa kurang
dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada hasil
belajar siswa yang rendah. Nilai rata-rata siswa sebesar 57,99, dan 65% masih
dibawah KKM yang ditetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah dengan menggunakan model Problem Based Instruction dapat
meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
kelas III SDN Gunungpati 02 pada pembelajaran IPA. Tujuan penelitian ini
adalah meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Instruction pada siswa kelas III SDN Gunungpati 02.
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas dengan
tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini
dilakukan dalam 3 siklus penelitian. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas
III SDN Gunungpati yang berjumlah 21 siswa. Data dikumpulkan melalui
observasi, tes, dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan yang dianalisis
dengan cara analisis data kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model
Problem Based Instruction dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA. Pada siklus I keterampilan
guru mendapat skor 29 dengan kategori baik, meningkat menjadi skor 35 dengan
kategori sangat baik pada siklus II, dan pada siklus III meningkat menjadi skor 37
dengan kategori sangat baik.. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata
skor 19,64 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat menjadi 25,19 dengan
kategori baik, dan meningkat menjadi 28,77 dengan kategori sangat baik pada
siklus III. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 60,24 meningkat
menjadi 70,71 pada siklus II, dan pada siklus III meningkat menjadi 80,24.
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa model Problem Based
Instruction dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada kelas III SDN
Gunungpati 02. Disarankan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang
nyaman, menyenangkan serta memberikan kesempatan siswa untuk beraktivitas
lebih banyak salah satunya dengan menerapkan model Problem Based Instruction
sebagai salah satu model inovatif dalam mengajarkan materi dalam mata
pelajaran IPA.
Kata Kunci : Kualitas, Pembelajaran IPA, Model Problem Based Instruction
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa:
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan cara mencari tahu tentang
alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan
pengetahuan berupa fakta–fakta, konsep–konsep, atau prinsip-prinsip
saja tetapi merupakan proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan
dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan
alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih dalam menerapkannya
di dalam kehidupan sehari–hari. Proses pembelajarannya menekankan
pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.
Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat
membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam tentang alam sekitar.
Ruang lingkup bahan kajian mata pelajaran IPA di SD/MI meliputi aspekaspek yaitu (1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan,
tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan, (2) benda/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 meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan
benda-benda langit. (BSNP, 2006)
Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa memiliki kemampuan
sebagai berikut. 1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha
Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 2)
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Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 3) Mengembangkan
rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling
mempengaruhi antara IPA, lingkungan,
Mengembangkan

keterampilan

proses

teknologi dan masyarakat, 4)
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.
(BSNP, 2006).
Tujuan mata pelajaran IPA dalam KTSP tersebut sudah mengantisipasi
pengembangan IPTEK dan karateristik siswa. Namun berdasarkan temuan dari
Depdiknas (2007), dalam proses pembelajaran IPA selama ini masih terlalu
berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan yang menyebabkan
kemampuan belajar siswa menjadi terhambat. Penilaian konsep pada sekolah
dasar tidak tepat karena diluar kemampuan siswa. Berkaitan dengan kerja ilmiah
bagi siswa sekolah dasar, keterampilan observasi, mendeskripsikan, dan
mengajukan pertanyaan dalam berinkuiri sangat penting untuk dikembangkan.
Metode pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada guru (teacher centered)
cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan, serta pertumbuhan dan
perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan,
mengasyikkan, dan mencerdaskan kurang optimal, Selama ini hasil pendidikan
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hanya tampak dari kemampuan menghafal fakta, konsep, teori atau hukum, siswa
sekolah dasar, masih minimal sekali diperkenalkan kerja ilmiah, padahal ini
merupakan ciri penting pada mata pembelajaran IPA. Pada pengajaran sains, guru
hendaknya: (a) mengajar sains berbasis inkuiri; (b) mengarahkan, membimbing
dan memfasilitasi; (c) menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa; (d)
merancang lingkungan belajar sedemikian rupa untuk sumber pembelajaran
kontekstual; (e) menciptakan kelompok belajar sains.
Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi menunjukkan bahwa
kualitas pembelajaran IPA yang selama ini telah dilakukan di kelas III SDN
Gunungpati 02 masih belum optimal. Berdasarkan hasil catatan lapangan dan
observasi selama proses pembelajaran, guru tidak menggunakan metode yang
bervariasi dalam mengajar, kurang memberikan kesempatan siswa untuk
melaksanakan kerja ilmiah, sehingga siswa cenderung untuk menghafal teori
bukan memahami konsep, kurang memberikan penguatan yang bervariasi seperti
penguatan verbal, dan gestural maupun memberikan penghargaan kepada siswa
yang aktif di kelas, kurang memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada
siswa mengenai materi yang diajarkan, Pada saat membimbing diskusi kelompok
kurang meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi. Sehingga mengakibatkan
siswa kurang aktif dan kurang antusias pada pembelajaran.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran masih rendah. Hal itu ditunjukkan
dari keterlibatan siswa yang kurang dalam pembelajaran. Siswa cenderung pasif
dan kurang memberikan respon terhadap setiap pertanyaan yang diajukan guru.
Siswa masih takut dan kurang berinisiatif dalam mengemukakan pendapatnya.
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Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok masih rendah. Pada saat diskusi
kelompok, tidak semua siswa aktif berdiskusi, dan dalam mengerjakan lembar
kerja siswa tidak semua anggota kelompok aktif dalam mencari jawaban. Ada
yang ribut sendiri dan ada pula yang mengobrol dengan temannya, bahkan ada
pula yang mengganggu temannya. Perhatian siswa pada saat guru menjelaskan
materi masih kurang. Pada saat presentasi didepan kelas, tidak semua siswa
memperhatikan teman mereka yang sedang melaksanakan presentasi, beberapa
siswa ada yang ribut sendiri, ada yang mengobrol dengan teman mereka.
Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih rendah, ada siswa masih
berlarian diluar kelas, ada yang bermain didalam kelas, ada yang makan didalam
kelas, dan hanya sedikit saja siswa yang sudah duduk dan mempersiapkan alat
tulis mereka.
Permasalahan pembelajaran tersebut, didukung dengan data hasil belajar
mata pelajaran IPA siswa kelas III SDN Gunungpati 02. Rata-rata nilai ulangan
harian siswa masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan
yakni 60. Data dari nilai rata-rata ulangan harian menunjukkan bahwa 26 dari 40
siswa (65%) nilai siswa tidak memenuhi KKM, dan hanya 14 dari 40 siswa (35%)
nilai siswa yang memenuhi KKM. Nilai rata-rata kelas yang ditunjukkan adalah
57,99. Dari data terlihat rentang nilai yang menunjukkan bahwa nilai terendah
adalah 43,33 dan nilai tertinggi adalah 71,67. Sehingga dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas III SDN Gunungpati 02 masih
kurang dan diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
di kelas.
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Berdasarkan diskusi peneliti dengan kolaborator,

untuk memecahkan

permasalahan pembelajaran tersebut, Peneliti bersama tim kolaborasi menetapkan
alternatif tindakan dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI),
karena PBI memberikan kesempatan siswa untuk melaksanakan kerja ilmiah
lebih banyak, dimana dalam pembelajaran IPA kerja ilmiah sangat penting untuk
diterapkan. Dengan penggunaan model PBI kompetensi yang didapat siswa
adalah merupakan kompetensi yang bukan hanya hafalan semata, pembelajaran
yang dilakukan siswa merupakan sebuah pengalaman belajar yang bermakna,
karena pembelajaran yang dilakukan kongkrit, kontekstual, dan otentik.
Menurut Meltzer (dalam Jacobsen 2009:242) PBI mengembangkan
kemampuan siswa untuk dapat menyelidiki secara sistematis suatu pertanyaan atau
masalah. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas aktivitas berbasis masalah yang
telah tersusun rapi, siswa belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dengan
cara yang komprehensif dan sistematis. PBI mengembangkan pembelajaran yang
self-directed. Dengan bertanggung jawab atas investigasi mereka sendiri, siswa
belajar bagaimana untuk mengatur dan mengontrol cara belajar mereka sendiri.
PBI merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya
permasalahan

yang

membutuhkan

penyelidikan

secara

langsung

dengan

menggunakan dasar dasar pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, dimana
siswa dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah yang nyata yang sering
ditemukan didalam kehidupan sehari hari, dengan seperti itu konsep yang dipelajari
dan didapatkan siswa dalam pembelajaran adalah konsep-konsep yang konkret,
bukan hanya sebatas konsep dan pengetahuan hafalan, karena siswa benar-benar
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mengalami dan merasakan sendiri apa yang sedang dan akan mereka pelajari.
Gordon (dalam Arends 1998:42), menyebutkan bahwa pada pembelajaran PBI
terdapat beberapa tahapan, (1) orientasi siswa pada masalah, (2) mengorganisasi
siswa untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan (guru sebagai fasilitator)
individual atau kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5)
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Problem Based
Instruction sebagai sebuah model pembelajaran memiliki beberapa kelebihan
antara lain: (1) mengorganisasikan pengajaran di seputar pertanyaan dan masalah
yang penting secara sosial dan bermakna secara personal bagi siswa, (2) memiliki
fokus interdisipliner dalam penyelesaian masalah, (3) mengharuskan siswa untuk
melakukan investigasai autentik yang berusaha menemukan solusi riil dari masalah
riil, (4) menuntut siswa untuk mengkontruksikan produk dalam bentuk artefak dan
exhibit yang menjelaskan atau merepresentasikan solusi mereka, (5) memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bekerja bersama-sama memberikan motivasi untuk
keterlibatan secara berkelanjutan dalam tugas-tugas kompleks dan meningkatkan
kesempatan untuk melakukan penyelidikan dan dialog bersama, dan untuk
mengembangkan berbagai keterampilan sosial.
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA, dimana dalam hal ini siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif,
dan trampil dalam menghubungkan dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki
dengan masalah – masalah yang dihadirkan oleh guru didalam kelas.
Mengacu pada paparan latar belakang tersebut, maka peneliti akan
mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas
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Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Instruction (PBI) pada Siswa
Kelas III SD N Gunungpati 02”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Perumusan masalah
Rumusan Umum :
Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas III SD
Negeri Gunungpati 02 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melalui model
Problem Based Instrucion (PBI)?
Rumusan khusus :
a. Apakah melalui model Problem Based Instruction (PBI) aktivitas belajar
siswa dalam pembelajaran IPA kelas kelas III SD Negeri Gunungpati 02 dapat
meningkat?
b. Apakah melalui model Problem Based Instruction (PBI) keterampilan
mengajar guru dalam pembelajaran IPA di kelas III SD Negeri Gunungpati
02dapat meningkat?
c. Apakah dengan model Problem Based Instruction (PBI) hasil belajar siswa
kelas kelas III SD Negeri Gunungpati 02 pada mata pelajaran IPA dapat
meningkat?
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1.2.2 Pemecahan masalah
Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat
dilakukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tindakan dengan model
Problem Based Instruction, Nur (2011) menyatakan bahwa model Problem Based
Instruction (PBI) memiliki langkah-langkah sebagai berikut :
Tabel 1.1 Sintaks Model Problem Based Instruction
Tahap

Tingkah Laku Guru

Tahap-1

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, Menjelaskan logistic

Orientasi siswa

yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau

kepada masalah

cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk
terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilihnya

Tahap-2

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan

Mengorganisasi

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut

siswa untukbelajar
Tahap-3

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang

Membimbing

sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan

penyelidikan

penjelasan dan pemecahan masalah secara kelompok

kelompok
Tahap-4

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan

Mengembangkan

karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model dan

dan menyajikan

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya

hasil karya
Tahap-5.

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi

Menganalisis dan

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka

mengevaluasi

gunakan

proses pemecahan
masalah
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian
sebagai berikut:
1.3.1 Tujuan Umum:
Meningkatkan kualitas belajar IPA pada siswa kelas III SDN Gunungpati
02 Kecamatan Gunungpati terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
dengan model Problem Based Instruction (PBI).
1.3.2 Tujuan khusus:
a. Mendeskripsikan Peningkatkan aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran
IPA melalui model Problem Based Instruction (PBI).
b. Mendeskripsikan Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran IPA
model Problem Based Instruction (PBI).
c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan model
Problem Based Instruction (PBI).

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini diantaranya adalah :
1.4.1

Manfaat Teoritis
Sebagai Penelitian Tindakan Kelas, penelitian ini diharapkan dapat

memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan sebagai
tambahan referensi untuk memberikan solusi nyata meningkatkan keterampilan
sosial di Sekolah Dasar melalui model Problem Based Instruction (PBI).
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1.4.2

Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Guru
1. Meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan pembelajaran IPA di
SD.
2. Meningkatkan

keterampilan

guru

untuk

menyelenggarakan

sistem

pembelajaran yang menarik, bervariasi dan kontekstual.
3. Mengubah paradigma pembelajaran dari teacher centered (berpusat pada
guru) menjadi student centered (berpusat pada siswa).
1.4.2.2 Bagi Siswa
1. Meningkatkan motivasi belajar dan kompetisi siswa dalam pembelajaran IPA
2. Meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA
3. Meningkatkan kerja ilmiah siswa dalam pembelajaran IPA
1.4.2.3 Bagi Sekolah/Lembaga
1. Memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Hal ini bermanfaat untuk
meningkatkan kualitas pendidikan bagi sekolah/ lembaga yang bersangkutan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN

TEORI

2.1.1 Belajar
2.1.1.1 Hakikat Belajar
Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai
hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto,
2010:2). Menurut Surya (dalam Uno, 2011) belajar diartikan sebagai suatu proses
yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara
keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi
dengan lingkungannya. Gagne & Berliner (dalam Uno 2011) mengartikan belajar
adalah suatu proses perubahan perilaku yang yang muncul karena pengalaman.
Dapat dimaknai pula bahwa belajar merupakan proses atau kegiatan dan
bukan hasil atau tujuan (Hamalik, 2010: 27). Belajar mempunyai beberapa
kandungan unsur utama, yaitu (1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku.
Untuk mengukur apakah seseorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan
antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar, (2) Perubahan
perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, (3) Perubahan
perilaku karena belajar bersifat relatif permanen.
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Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah sebuah perubahan perilaku suatu individu yang disebabkan oleh suatu
dorongan dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar yang bertujuan untuk
mencapai suatu kemampuan atau keterampilan tertentu. Proses belajar berjalan
terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan diakarenakan suatu individu selalu
dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi atau lingkungan tertentu,
dimana kondisi dan lingkungan hidup selalu berubah-ubah tidak menentu.
2.1.1.2 Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Belajar
Anni (2006:14) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
siswa dalam belajar yakni kondisi internal dan eksternal pembelajar. Kondisi
internal mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis
seperti kemampuan intelektual dan emosional, kondisi sosial seperti kemampuan
bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan kondisi internal pembelajar antara
lain meliputi variasi dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, tempat belajar,
iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi
kesiapan, proses, dan hasil belajar. Slameto (2010) mengemukakan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal
2.1.1.2.1 Faktor Internal
Menurut Slameto (2010) Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal
dari dalam diri individu. Faktor-faktor internal ini antara lain: 1) faktor jasmaniah
yang meliputi faktor kesehatan dan faktor bentuk fisik; 2) faktor psikologis yaitu
keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar, yang
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meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan; 3)
faktor kelelahan juga menjadi penentu dalam pembelajaran dimana kelelahan
mencakup kelelahan fisik dan mental .
2.1.1.2.2

Faktor Eksternal

Menurut Slameto (2010) faktor eksternal yang mempengaruhi belajar
antara lain: 1) faktor keluarga, faktor keluarga terdiri dari cara orang tua
mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi
keluarga, pengertian dari orang tua, dan latar belakang keluarga; 2)

faktor

sekolah, dimana faktor sekolah terdiri dari metode mengajar guru, kurikulum,
relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pengajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah; 3)
faktor masyarakat, faktor ini terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, media
masa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.
Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Masing-masing
faktor tersebut berpengaruh dalam proses belajar siswa dan perlu dukungan positif
terhadap masing-masing faktor agar dapat menunjang siswa dalam proses
pembelajaran. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis
siswa. Faktor fisiologis adalah faktor yang berasal dari kondisi fisik siswa,
sedangkan faktor psikologis berasal dari emosi dan kondisi kejiwaan siswa.
Faktor eksternal berasal dari lingkungan siswa. Pembelajaran yang baik haruslah
memperhatikan faktor-faktor tersebut demi optimalnya potensi belajar.
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran
Menurut Zainun (2010), pembelajaran adalah membangun pengalaman
belajar siswa dengan berbagai keterampilan proses sehingga mendapatkan
pengalaman dan pengetahuan baru. Gagne dan Brigs (dalam Uno, 2011:142)
mengartikan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu
proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun
sedemikian rupa untuk memperngaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar
siswa yang bersifat internal. Pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas mengartikan “Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dalam pengertian
tersebut terkandung lima konsep dalam pembelajaran, yaitu interaksi, siswa,
pendidik, sumber belajar, dan lingungan belajar. Trianto (2010: 16) juga
berpendapat bahwa pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang
kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran pada hakikatnya
adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya
(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka
mencapai tujuan yang diharapkan.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan
suatu rangkaian aktivitas yang mengakibatkan perubahan tingkat kecakapan,
kemampuan, keterampilan tertentu menjadi lebih baik dari sebelumnya, dimana
terjadinya rangkaian aktivitas tersebut memang sengaja dibuat sedemikian rupa
sehingga peningkatan kecakapan, kemampuan dan keterampilan tertentu akan
lebih optimal.
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2.1.2 Kualitas Pembelajaran
Kualitas merupakan ukuran tinggi rendahnya kelayakan atau derajat
sesuatu. Istilah kualitas, tertuju pada suatu benda atau keadaan yang baik. Kualitas
lebih mengarah pada sesuatu yang baik (Glaser dalam Uno, 2009: 153). Etzioni
(dalam Daryanto, 2010: 57) menyatakan kualitas dapat dimaknai dengan istilah
mutu atau juga keefektifan. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau
keefektivan. Evektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup
berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya
dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau
sikap orangnya.
Sedangkan pembelajaran adalah membangun pengalaman belajar siswa
dengan berbagai keterampilan proses sehingga mendapatkan pengalaman dan
pengetahuan baru (Zainun, 2010). Gagne dan brigs (dalam Uno, 2011:142)
mengartikan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu
proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun
sedemikian rupa untuk memperngaruhi dan mendukung terjadinya proses
belajar siswa yang bersifat internal. Pembelajaran merupakan proses organik dan
konstruktif. Menurut Suprijono (2010), pembelajaran merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, meningkatkan intensitas dan kualitas
belajar pada diri peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran merupakan upaya
sistematis dan sintetik untuk menginisiasi, memfasilitasi dan meningkatkan proses
belajar maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis
belajar serta hasil belajar.
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Menurut Depdiknas, (2004:6), kualitas pembelajaran adalah keterkaitan
sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas dan
faktor pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal
sesuai dengan tuntutan kurikuler. Kualitas pembelajaran pada dasarnya juga dapat
disebut sebagai suatu aktivitas yang menghasilkan, yang dapat diukur dan adanya
masukan instrumental

dan potensial.

Secara konseptual kualitas

perlu

diperlakukan sebagai dimensi kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam
kegiatan

pengembangan

profesi,

baik

yang

berkaitan

dengan

usaha

penyelenggaraan lembaga pendidikan maupun kegiatan pembelajaran di kelas.
Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004), dapat dilihat
antara lain dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa,
iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem
pembelajaran yang masing-masing diuraikan seperti berikut:
a) Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerja guru antara lain
menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan
substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata,
mengemas dan merepresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa; dapat
memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa;
menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa
tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran untuk membentuk kompetensi
siswa yang dikehendaki.
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b) Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensi siswa yang
antara lain memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; mau dan
mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan
serta membangun sikapnya;mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir,
bersikap dan bekerja produktif.
c) Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya

kegiatan

pembelajaran

yang

menarik,

menantang,

menyenangkan dan bermakna; perwujudan nilai dan semangat keteladanan,
prakarsa, dan kreativitas guru.
d) Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa; ada
keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang
tersedia;

materi

pembelajaran

sistematis

dan

kontekstual;

dapat

mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin;
dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan ipteks.
e) Kualitas media pembelajaran tampak dari dapat menciptakan pengalaman
belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa
dan guru , siswa dan siswa
f) Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika sekolah dapat
menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan
lulusannya,responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun
eksternal; memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana stategis
dan rencana operasional agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis

18

oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga; ada
semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi, misi yang mampu
membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika
melalui berbagai aktivitas pengembangan; dalam rangka menjaga keselarasan
antar komponen sistem pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu perlu
menjadi salah satu mekanismenya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah
ukuran tinggi atau rendahnya suatu sistem yang dirancang dan disusun untuk
mendukung terjadinya proses belajar siswa, indikator itu meliputi

pengajar,

siswa, aktivitas dalam pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran,
sistem pembelajaran dan hasil pembelajaran..

Semakin tinggi

kualitas

pembelajaran maka akan semakin baik pula siswa dalam proses belajar, dan
sebaliknya semakin rendah kualitas pembelajaran, maka akan semakin buruk pula
siswa dalam proses belajar.
Adapun masing-masing indikator kualitas pembelajaran dapat dijelaskan
sebagai berikut:
2.1.2.1 Ketrampilan guru
Dalam sebuah pembelajaran kedudukan guru mempunyai arti penting,
tugas dan tanggung jawab guru cukup berat untuk mencerdaskan anak didiknya.
Keterampilan

mengajar

mutlak

dibutuhkan

oleh

seorang

guru

dalam

melaksanakan sebuah pembelajaran yang baik. Sanjaya (2007:32) menyatakan
bahwa keterampilan dasar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan
perannya dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat
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berjalan secara efektif dan efisien. Disamping itu, keterampilan dasar merupakan
syarat mutlak agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi
pembelajaran. Mulyasa (2009:35) menyatakan bahwa minat, bakat, kemampuan
dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta tidak akan berkembang secara
optimal tanpa bantuan guru.
Sanjaya ( 2008: 155) mengatakan bahwa keterampilan dasar adalah
keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai
guru. Karena dengan keterampilan dasar inilah yang dapat membedakan mana
guru yang profesional dan mana yang bukan guru. Keterampilan mengajar guru
adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau
membimbing

aktivitas

dan

pengalaman

seseorang

serta

membantunya

berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan (Muhidin:2010).
Slameto (2010:97) menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar
guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas
belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Rusman (2010) menyatakan
keterampilan dasar mengajar guru terdiri dari keterampilan membuka pelajaran
(set induction skills); keterampilan bertanya (questioning skills); keterampilan
memberi penguatan (reinforcement skills); keterampilan mengadakan variasi (
variation skills); keterampilan menjelaskan (explaining skills); keterampilan
membimbing

diskusi

kelompok

kecil;

keterampilan

mengelola

kelas;

keterampilan pembelajaran perseorangan; keterampilan menutup pelajaran
(closure skills).
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Djamarah (2010:99) meyatakan bahwa beberapa keterampilan dasar
mengajar yang harus dikuasai guru adalah: (a) keterampilan bertanya dasar; (b)
keterampilan bertanya lanjut; (c) keterampilan memberi penguatan; (d)
keterampilan mengadakan variasi; (e) keterampilan menjelaskan; (f) keterampilan
membuka dan menutup pelajaran; (g) keterampilan mengelola kelas; (h)
keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil; (i) keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perseorangan. Masing-masing keterampilan dasar mengajar
tersebut secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Keterampilan Dasar Bertanya
Ketrampilan bertanya merupakan kegiatan universal yang akan selalu
digunakan oleh guru dalam semua bentuk pembelajaran. Guru dapat membuat
pertanyan untuk saluruh kelas, kelompok atau individu, akan memiliki
pengaruh yang sangat berarti pada hasil belajar dan suasana belajar di kelas
baik secara sosial maupun emosional. Dengan bertanya dapat membantu siswa
dalam menerima informasi dan menggembangkan ketrampilan kognitif tingkat
tinggi. Ketrampilan bertanya di bagi menjadi dua yaitu ketrampilan bertanya
dasar dan bertanya lanjut
b. Keterampilan dasar memberikan penguatan
Keterampilan memberikan penguatan adalah keterampilan dalam
memberikan penghargaan dan persetujuan guru terhadap tingkah laku siswa
yang dinyatakan dalam bentuk antara lain : kata-kata membenarkan, pujian,
senyuman, anggukan, atau member hadiah secara material.
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c. Keterampilan dasar memberikan variasi
Keterampilan memberikan variasi adalah upaya guru menggunakan
seni mengajar situasi dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media
pembelajaran, atau mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan
suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan.
d. Keterampilan dasar menjelaskan
Keterampilan menjelaskan adalah menceritakan atau menggambarkan
materi belajar secara lisan, sistematis dan terencana sehingga memudahkan
siswa untuk memahami bahan pelajaran.
e. Keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran
Keterampilan membuka pelajaran adalah menciptakan sikap mental
dan menimbulkan perhatian siswa agar siap dan terpusat pada pembelajaran.
Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan mengakhiri
kegiatan inti pelajaran.
f. Keterampilan mengelola kelas
Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan
menegembalikan kondisi belajar yang optimal dan kondusif agar tercapainya
tujuan pengajaran yang efisien dan memungkinkan siswa untuk belajar.
g. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil
Diskusi kelompok adalah merupakah salah satu strategi yang
memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara kooperatif, membagi
informasi, membuat keputusan dan suatu konsep atau memecahkan suatu
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masalah melalui suatu proses secara terstruktur dan melibatkan proses berfikir
dan saling menghargai.
h. Keterampilan mengajar perorangan atau kelompok kecil
Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses dimana setiap
siswa didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan
berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Pencapaian
kemampuan akan tercapai jika terjadinya hubungan interpersonal yang sehat
dan akrab dapat terjadi antara guru-siswa, maupun antara siswa dan siswa,
baik dalam kelompok kecil maupun perorangan.
Keterampilan mengajar guru adalah segala kemampuan guru dalam
membawakan suatu pembelajaran untuk menjadikan suatu pembelajaran itu
sendiri efektif dan kondusif untuk belajar, keterampilan mengajar itu guru
meliputi kemampuan membuka pelajaran, menjelaskan pelajaran, bertanya,
memberi penguatan, variasi dalam pembelajaran, mengelola kelompok kecil,
mengelola kelas dan menutup pelajaran dalam rangka untuk memberi, menolong,
membimbing siswa untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan ide dan
cita-cita sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang
diharapkan.
Adapun indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan
model PBI yang akan diamati meliputi: 1) Mempersiapkan siswa untuk belajar
(keterampilan membuka pelajaran), 2) Mempersiapkan media dan sumber belajar,
3) Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran), 4) Menyampaikan
tujuan pembelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran), 5)
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Mengorientasikan materi bermasalah kepada siswa (keterampilan menggunakan
variasi,

keterampilan menjelaskan), 6) Membimbing pembentukan kelompok

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil), 7) Membimbing siswa
dalam mengumpulkan informasi, 8) Melakukan percobaan (keterampilan
mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengadakan variasi,
keterampilan mengelola kelas), 9) Membimbing siswa secara kelompok dalam
merencanakan dan menyiapkan karya. (keterampilan mengajar kelompok kecil
dan perorangan, keterampilan mengadakan variasi), 10) Memimpin diskusi
mengenai karya siswa yang telah dipresentasikan (keterampilan bertanya), 11)
Memberi penguatan (keterampilan memberi penguatan), 12) Menutup pelajaran
(keterampilan membuka dan menutup pelajaran)
2.1.2.2 Aktivitas siswa
Aktivitas siswa menjadi salah satu perhatian utama dalam sebuah
pembelajaran sebab yang belajar adalah siswa, keaktivan siswa selama proses
belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk
belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku
seperti : sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas
yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar,
dan lain sebagainya. Aktifitas ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi
menyenangkan

dan

kondusif,

dimana

masing-masing

siswa

dapat

mengoptimalkan kemampuannya. Aktifitas yang timbul dari siswa akan
mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan
mengarah pada peningkatan prestasi. Hamalik (2011:171) menyatakan bahwa
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pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan
belajar sendiri bagi siswa untuk melakukan aktivitas sendiri. Dengan bekerja atau
beraktivitas, siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan aspek-aspek
tingkah laku lainnya serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk
hidup dalam masyarakat.
Whipple (dalam Hamalik, 2010: 173) membagi aktivitas siswa menjadi
beberapa aktivitas, seperti bekerja dengan alat-alat visual, ekskursi dan trip,
mempelajari masalah, mengapresiasi literatur, ilustrasi dan konstruksi, bekerja
mengkaji informasi,dan cek ataupun tes. Menurut Dierich (dalam Sardiman, 2011:
101) mengklasifikasikan aktivitas siswa kedalam beberapa golongan, antara lain :
Visual Activities (membaca, demonstrasi dan percobaan), Oral Activities
(menyatakan, merumuskan, bertanya, diskusi, interupsi), Listening Activities
(kegiatan mendengarkan diskusi, pidato, music, dan percakapan), Writing
Activities (kegiatan menulis cerita, angket, laporan, dan puisi), Drawing Activities
(kegiatan menggambar, membuat grafik dan peta), Motor Activities (melakukan
percobaan, bermain, membuat konstruksi), Mental Activities (menanggapi,
mengingat, memecahkan masalah, dan menganalisis masalah), Emotional
Activities (bersemangat, ceria, berani, sopan).
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah segala
kegiatan siswa baik fisik maupun psikis dalam suatu pembelajaran, untuk
mencapai suatu kompetensi tertentu. Rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa
dalam mengikuti pembelajaran meliputi kegiatan : memperhatikan penjelasan
guru, berani bertanya dan mengeluarkan pendapat, memperhatikan hasil pekerjaan
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kelompok lain, bekerjasama dalam diskusi kelompok, aktif dalam kegiatan
pembelajaran, dan senang mengikuti pembelajaran menjadi faktor penting yang
memperngaruhi kualitas suatu pembelajaran. Semakin baik aktivitas siswa maka
semakin baik pula kulaitas suatu pembelajaran.
Adapun Indikator aktivitas siswa antara lain: 1) visual activities, 2) oral
activities, 3) listening activities, 4) writing activities, 5) drawing activities, 6)
motor activities, 7) mental activities, 8) emotional activities.
Indikator aktivitas dalam pembelajaran IPA dengan model PBI adalah
sebagai berikut: 1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA (emotional
activities). 2) Tertib pada saat pembentukan kelompok (kegiatan emosional), 3)
Mengumpulkan data dan informasi dalam upaya penyelesaian masalah (visual
activities), 4) Melakukan kegiatan percobaan (visual activities, motor activities,
emotinal activities ),5) Mengembangkan karya, menjelaskan, dan memberi solusi
( Oral Activities), 6) Mempresentasikan karya ( Writing Actvities, Drawing
Activities ), 7) Aktiv menanggapi karya teman yang telah dipresentasikan (mental
activities, Oral Activities), 8) Menganalisis proses pemecahan masalah

(mental

dan moral activities), 9) Menyimpulkan materi (kegiatan refleksi) (mental dan
moral activities).
2.1.2.3 Iklim pembelajaran
Iklim pembelajaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas
pembelajaran, sebab lingkungan sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Anni
(2009) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar salah satunya
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adalah faktor eksternal yang mencakup variasi tingkat kesulitan materi
belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya
belajar masyarakat. Menurut Depdiknas (2004) situasi belajar atau yang sering
disebut iklim kelas, mengacu pada suasana yang terjadi ketika pembelajaran
berlangsung, dan lebih luas lagi kepada interaksi antara guru dan siswa. Belajar
akan berlangsung secara efektif dalam situasi yang kondusif. Artinya kelas,
ruangan, atau tempat pembelajaran berlangsung harus bersih, nyaman, tenang
serta penuh dengan rasa saling mempercayai sehingga menimbulkan rasa aman
bagi yang belajar. Dalam kondisi seperti ini siswa akan siap untuk mengikuti
pembelajaran di kelas, lebih jauh lagi siswa akan menikmati pembelajaran bahkan
tertantang untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, menanggapi sesuatu, dan
mengerjakan tugas, karena mereka merasa aman dan nyaman sehingga tidak takut
berbuat salah. Menurut Freiberg (dalam Muijs, 2008) iklim kelas menyangkut
suasana perasaan atau atmosfer yang diciptakan guru melalui beberapa aturan
yang ditetapkan, cara guru berinteraksi dengan siswa dan bagai-mana lingkungan
fisik dikelola.
Menurut Depdiknas (2004:9) iklim pembelajaran mencakup : (1) suasana
kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran
yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan
profesionalitas kependidikan; (2) perwujudan nilai dan semangat ketauladan,
prakarsa, dan kreatifitas guru.
Borich (dalam Muijs dan Reynolds, 2008:172) mendefinisikan tiga iklim
kelas yang lebih spesifik yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran yaitu
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tipe kooperatif, kompetitif, dan individualistik. Ketiga tipe iklim kelas tersebut
masih dalam bagian ruang lingkup dimensi iklim kelas yang dijelaskan oleh
Moos.
1) Tipe kompetitif
Di kelas yang kompetitif, murid-murid saling berkompetisi untuk
memberikan jawaban yang benar. Di dalam pelajaran seluruh kelas, muridmurid berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan giliran untuk memberikan
jawaban yang benar. Di dalam kerja kolaboratif/ kelompok, kelompokkelompok saling bersaing melalui permainan-permainan kelompok.
2) Tipe kooperatif
Di kelas yang kooperatif, murid-murid terlibat di dalam dialog yang
dipantau guru. Siswa bebas berdiskusi dan mengemukakan ide-idenya sendiri,
tetapi guru menyela mereka untuk membantu mempertajam diskusinya dan
mengklarifikasikan ide-ide mereka, guru mendorong penggunaan tingkat
berpikir yang lebih tinggi dan kreatif. Peran guru adalah menstimulasi diskusi,
menengahi diskusi, dan memastikan tidak ada kekacauan. Pada akhir diskusi
guru merangkum dan mengorganisasikan ide-ide yang dpresentasikan muridmurid.
3) Tipe individual
Dalam kelas ini, murid-murid menyelesaikan tugas secara mandiri. Peran
murid adalah menyelesaikan tugas sebaik-baiknya sedangkan peran guru
menentukan pekerjaan untuk murid dan memastikan murid membuat
kemajuan ke arah penyelesaiannya.
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Indrawati (2010) berpendapat bahwa kondisi yang mempengaruhi
penciptaan iklim yang kondusif antara lain meliputi penciptaan suasana belajar
yang:
1) Menyenangkan dan mengasyikkan, maksudnya guru hendaknya dapat
mengundang dan mencelupkan siswa pada suatu kondisi pembelajaran yang
disukai dan menantang siswa untuk berkreasi secara aktif.
2) Mencerdaskan dan menguatkan, maksudnya adalah bagaimana guru dapat
mengalirkan pendidikan normatif ke dalam mata pelajaran sehingga menjadi
adaptif dalam keseharian anak. Mencerdaskan bukan hanya terkait dengan
kognitif, melainkan juga dengan kecerdasan majemuk.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim pembelajaran adalah
situasi yang muncul di kelas baik antara guru dan siswa atau antar siswa yang
mempengaruhi proses belajar mengajar. Iklim pembelajaran kooperatif artinya
iklim belajar yang menitik beratkan pada kerja sama untuk mencapai tujuan
tertentu. Sedangkan iklim pembelajaran kompetitif adalah iklim pembelajaran
yang dapat menciptakan persaingan antar siswa/kelompok untuk mencapai tujuan
tertentu. Guru dalam menciptakan iklim pembelajaran hendaknya menyesuaikan
dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pembelajaran yang berkualitas
dapat diwujudkan bilamana proses pembelajaran direncanakan dan dirancang
dengan matang dan seksama, tahap demi tahap, dan proses demi proses.
2.1.2.4 Kualitas Media
Ruminiati

(2007) menyatakan bahwa media merupakan wahana

penyuluhan informasi belajar atau penyaluran pesan berupa materi ajar oleh guru
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kepada siswa sehingga siswa menj\adi lebih tertarik dengan pembelajaran yang
dilakukan. Sugandi (2007) menyatakan media pembelajaran merupakan
alat/wahana yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu
penyampaian pesan pembelajaran. Menurut Daryanto (2010) media pembelajaran
merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Burhanuddin (2009)
menyatakan media sebagai suatu alat yang dapat digunakan sebagai pembawa
pesan atau materi pelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan
untuk memudahdan siswa memahami materi pelajaran.
Sudjana (2004), Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran
sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
a) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas
dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan
instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis
lebih memungkinkan digunakannya media pengajaran
b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya
fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan media agar lebih
mudah dipahami oleh siswa
c) Kemudahan meperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah
diperoleh, setidak tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.
d) Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang
diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses
pengajaran.
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e) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat
bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung
f) Sesuai dengan taraf berfikir siswa, memilih media untuk pengajaran harus
sesuai dengan taraf berfikir siswa sehingga makna yang terkandung
didalamnya dapat dipahami oleh para siswa
Sedangkan menurut Depdiknas (2004:9) Kualitas media pembelajaran
dapat dilihat dari:
a) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna
b) Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan sisiwa, siswa dengan
guru, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan
c) Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa
d) Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa
yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai
sumber belajar yang ada
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk
mengoptimalkan suatu pembelajaran, keberadaan media pembelajaran akan
mempermudah pembelajaran, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan,
menjadikan siswa merasa lebih mudah untuk memahami materi yang sedang
diajarkan oleh guru. Media pembelajaran diharapkan dapat merangsang minat,
perhatian, dan perasaan siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan
pembejaran dapat tercapai. Selain itu media pembelajaran juga digunakan untuk
membantu siswa dalam mempermudah memahami materi.
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2.1.2.5 Materi Pembelajaran
Menurut Sumantri (2001:200), bahan atau materi pelajaran merupakan isi
suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipelajari siswa berdasarkan
kurikulum yang berlaku. Suatu materi pelajaran harus ditata dan dikelola
sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dipelajarai siswa sesuai dengan tujuan
dan kesiapan mereka dalam mengikuti kegiatan belajar. Pembelajaran yang
berkualitas harus mengandung materi yang berkualitas pula. Hamdani (2011:120)
menyatakan bahwa materi pembelajaran secara garis besar terdiri atas
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka
mencapai standar kompetensi yang ditentukan.
Weidenmann (dalam Hamdani, 2011:121) mengelompokkan bahan ajar
menjadi tiga jenis, yaitu auditif, visual, dan audio-visual. Auditif meliputi kaset,
radio, dan piringan hitam. Sedangkan visual meliputi gambar, film bisu, video
bisu, program 31rofessi, program tertulis dengan dan tanpa gambar. Audio-visual
meliputi berbicara dengan gambar, pertunjukkan suara dan gambar, dan film atau
video.
Menurut Depdiknas (2004:9) Materi pembelajaran yang berkualitas tampak
dari:
a) Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus
dikuasai siswa
b) Ada keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi dengan waktu
yang tersedia
c) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual
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d) Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal
mungkin
e) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan
bidang ilmu, teknologi, dan seni
f) Materi pembelajaran memenuhi professi filosofis, professional, psikopedagogis dan praktis.
Dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah suatu hal yang
diajarkan dari sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan aturan yang
berlaku. Suatu materi pembelajaran disusun dan dikelola dengan baik untuk
mempermudah siswa untuk belajar. Materi pembelajaran terdiri dari konsep
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai
kompetensi yang telah ditentukan. Guru harus memperhatikan kualitas materi
pembelajaran dan harus disesuaikan dengan kondisi dan karateristik siswa, sehingga
dengan pemilihan bahan ajar yang tepat, pembelajaran yang berkualitas dapat
tercipta dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
2.1.2.6 Hasil belajar
Dalam suatu pembelajaran aktifitas siswa mengalami interaksi dengan
aktifitas guru. Bentuk interaksi tersebut seperti, siswa berpendapat, siswa
mengajukan pertanyaan, guru memimpin diskusi, siswa bersama guru
menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Jika interaksi tersebut berjalan
dengan optimal, maka secara tidak langsung hasil belajar siswa juga akan
meningkat. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa
setelah

mengalami

aktifitas

belajar.

Hasil

belajar

merupakan

tingkat
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perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum
belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah
kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Anni (2007) hasil belajar merupakan
perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar setelah mengalami aktifitas belajar.
Hal ini berarti jika perolehan perubahan sikap pada pembelajar tergantung pada
apa yang ia pelajari. Jika pembelajar mempelajari pengetahuan konsep maka hasil
belajar juga merupakan pengetahuan konsep.
Hasil belajar menurut Sugandi (2008: 63) adalah merupakan refleksi
keleluasaan, kedalaman, dan kekompleksitasan yang digambarkan secara jelas
serta dapat diukur dengan teknik penilaian tertentu. Untuk mengetahui seberapa
penyampaian hasil belajar yang diperoleh individu (siswa) harus dilakukan suatu
penilaian. Sedang menurut Sudjana (2004: 22) hasil belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.
Menurut Hamalik (2002), bila seseorang telah belajar maka akan terjadi
perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi
tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.
Menurut Bloom (dalam Anni, 2007) hasil belajar diklasifikasikan dalam 3
ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Secara singkat
dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Hasil belajar kognitif
Hasil

belajar

kognitif

berkaitan

dengan

hasil

berupa

pengetahuan,

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Menurut Bloom (dalam Nur,
2011:45) ranah kognitif dikelompokkan menjadi enam kategori yakni:
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a) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan, yakni kemampuan untuk
mengingat (recall) akan informasi yang telah diterima. Kemampuan untuk
mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan,
mengulangi, menemukan kembali.
b) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman, yakni kemampuan kognitif
tingkat pemahaman adalah kemampuan untuk memahami informasi yang
telah diketahui dengan bahasa atau ungkapannya sendiri. Kata kerja
operasionalnya

adalah:

menafsirkan,

meringkas,

mengklasifikasi,

membandingkan, menjelaskan, membedakan, dan memahami.
c) Kemampuan kognitif tingkat penerapan, kemampuan kognitif tingkat
penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan
informasi yang telah diketahui dalam situasi atau konteks baru. Kata kerja
operasionalnya adalah:

melaksanakan, menggunakan, menjalankan,

melakukan, mempraktikan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan,
mendeteksi, dan menerangkan.
d) Kemampuan kognitif tingkat analisis, kemampuan kognitif tingkat analisis
adalah kemampuan menguraikan suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi
dan semacamnya atas elemen-elemennya, sehingga dapat menyatukan
hubungan masing-masing elemen. Kata kerja operasionalnya adalah
menguraikan, membandingkan, mengorganisasikan, menyusun outline,
mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan dan
mengurai
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e) Kemampuan kognitif tingkat evaluasi, menyusun hipotesis, mengkritik,
memprediksi,

menilai,

menguji,

kognitif

tingkat

membenarkan

menyalahkan

dan

memeriksa.
f) Kemampuan

kreasi,

mencipatakan,

merancang,

membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui,
menyempurnakan,

memperkuat,

memperindah,

mengubah,

dan

merencanakan.
2) Hasil belajar afektif
Hasil belajar afektif berkenaan dengan sikap, nilai, minat, perhatian, dan lainlain. Hasil belajar pada aspek afektif timbul setelah dikuasainya hasil belajar
kognitif. Kategori hasil belajar afektif meliputi: penerimaan, penanggapan,
penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup.
3) Hasil belajar psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik berkenaan dengan keterampilan motorik. Hasil
belajar psikomotorik pada umumnya digunakan dalam pengajaran yang
sifatnya praktek seperti olahraga, ketrampilan, kerja laboratorium, praktek
mengajar, dan lain-lain.

Kategori hasil belajar psikomotorik meliputi:

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks,
penyesuaian, kreativitas.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah perubahan yang terjadi pada siswa sebagai hasil dari proses
pembelajaran dan faktor-faktor pembelajaran lainnya. Hasil belajar siswa
mencakup tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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Adapun indikator hasil belajar ranah kognitif diantaranya: 1) Menyebutkan
ciri-ciri makhluk hidup, 2) Membedakan makhluk hidup dan makhluk tak
hidup dengan mengamati ciri-ciri yang dimilikinya. Adapun indikator hasil
belajar ranah afektif diantaranya:

1) kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran IPA, 2) tertib pada saat pembentukan kelompok, 3) aktif
menanggapi karya teman yang telah dipresentasikan. Adapun indikator ranah
psikomotorik diantaranya: 1) mengumpulkan data dan informasi dalam upaya
penyelesaian masalah, 2) melakukan kegiatan percobaan, 3) mengembangkan
karya.

2.1.3 Hakikat IPA
2.1.3.1 Pengertian IPA
IPA atau sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun
secara sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala
gejala alam. Perkembangan IPA selanjutnya tidak hanya ditandai oleh adanya
kumpulan fakta saja, tetapi juga ditandai oleh munculnya “metode ilmiah”
(scientific methods) yang terwujud melalui suatu rangkaian ”kerja ilmiah”
(working scientifically), nilai dan “sikap ilmiah” (scientific attitudes). Sejalan
dengan pengertian IPA tersebut, Conant (dalam Amien, 1987) mendefinisikan
IPA sebagai suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-bagan
konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi,
yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut.
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Permendiknas nomor 22 Tahun 2006, menyatakan mata pelajaran IPA
berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga
IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses
penemuan. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat
membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang alam sekitar.
Nokes

(dalam

Abdullah,

2010:18)

mengemukakan

IPA

adalah

pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Sedangkan Fowler
(dalam Abdullah, 2010), menyatakan bahwa IPA merupakan ilmu yang sistematis
yang dirumuskan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas
pengamatan dan induksi. Abdullah (2010:18) menyatakan bahwa IPA adalah
suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang
khas/khusus,

yaitu

melakukan

observasi

eksperimentasi,

pengumpulan,

penyusunan teori, eksperimentasi, dan observasi.
Menurut Cain dan Evans pada hakikatnya, IPA dipandang dari segi
produk, proses, perkembangan sikap dan perkembangan teknologi.
a.

IPA sebagai produk
IPA sebagai produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan

teori-teori IPA. Produk IPA biasanya dimuat dalam buku ajar, buku-buku teks,
artikel ilmiah dalam jurnal.
b.

IPA sebagai proses
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IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara memperoleh produk
IPA.

IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan

bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara
bertahap dan saling terkait agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsipprinsip, dan teori-teori. Tahapannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses
eksperimen atau penelitian yang meliputi: (1) observasi; (2) klasifikasi;(3)
interpretasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan variabel;(7)
merencanakan dan melaksanakan penelitian; (8) interferensi; (9) aplikasi;

(10)

komunikasi.
Pada hakikatnya untuk memperoleh pengetahuan IPA diperlukan sepuluh
keterampilan dasar diatas. Keterampilan tersebut disebut sebagai keterampilan
proses. Untuk mendapatkan pengetahuan siswa yang melakukan proses dan guru
hanya sebagai motivator. Siswa melakukan praktek dan pengamatan langsung
agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Menurut Funk menyatakan bahwa keterampilan proses terbagi menjadi dua
yaitu

keterampilan-keterampilan

dasar

(basic

skills)

dan

keterampilan-

keterampilan terinntregasi (intregated skills). Keterampilan dasar meliputi
keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, menyimpulkan, dan
mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan teritregasi meliputi keterampilan
mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk
grafik, menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan dan mengolah
data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendenisikan variabel secara
operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen.
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c.

IPA sebagai sikap ilmiah
IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah

siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau
kegiatan di lapangan. Sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu dan sikap yang
selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati.
d. IPA sebagai teknologi
IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi
tantangan dunia yang semakin lama semakin maju karena perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Produk IPA yang telah diuji kebenarannya dapat
diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya
secara langsung dalam bentuk teknologi.
Dari pendapat di atas dapat disimpukan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA) adalah kumpulan teori-teori yang berhubungan dengan gejala-gejala alam
dan tersusun secara sistematis, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah serta
menuntut sikap ilmiah, kerja ilmiah dan metode ilmiah. Dalam IPA untuk
mendapatkan suatu konsep haruslah berdasar pada hasil observasi, eksperimen,
dan metode ilmiah lainnya, IPA berusaha untuk mengembangkan rasa ingin tahu
tentang alam serta berperan dalam memecahkan menjaga dan melestarikan
lingkungan.
2.1.3.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD
Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan dalam Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (2007) menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran
IPA, yakni sebagai berikut:
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a) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaanNya.
b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
c) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya
hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan
masyarakat.
d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah dan membuat keputusan.
e) Meningkatkan untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan
melestarikan lingkungan alam.
f)

Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya
sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

g) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran
IPA adalah untuk menumbuhkan cara berfikir, bekerja, dan bersikap ilmiah.
2.1.3.3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD
Ruang lingkup pembelajaran IPA di SD/MI menurut Depdiknas (2004)
meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan
interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan.
b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas.
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c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya
dan pesawat sederhana.
d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda
langit lainnya.
Aspek-aspek di atas merupakan materi ajar yang dijabarkan dalam
kurikulum yang berupa standar kompetensi, dan lebih dispesifikkan dalam
kompetensi dasar yang akan menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan
silabus dan RPP dalam pelaksanaan pembelajaran IPA di SD/MI. Aspek-aspek di
atas diajarkan secara bertahap dan sistematis dari kelas I sampai dengan kelas VI.
Materi pelajaran IPA tersebut dapat dikaitkan dengan materi pelajaran yang
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan substansi materi ajarnya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembelajaran
IPA menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum yang dijabarkan dalam
penyusunan silabus dan RPP.

2.1.4 Hakikat Pembelajaran Tematik
2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran Tematik
Rusman (2010) menyatakan pembelajaran tematik merupakan salah satu
model dalam pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu
sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun
kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan
secara holistic, bermakna, dan authentic. Menurut Haji (2009) Pembelajaran
tematik merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa
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mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman bermakna bagi
siswa. Pembelajaran tematik menurut Sukayati (2009: 13) merupakan suatu
pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan
beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan indikator dari kurikulum/ Standar Isi (SI)
dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu
tema.
Rambu-rambu pembelajaran tematik menurut Depdiknas (2007:39) antara
lain:
a) Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan;
b) Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester;
c) Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk
dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan
secara tersendiri.
d) Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap
diajarkan, baik melalui tema lainmaupu disajikan secara tersendiri;
e) Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis,
dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral;
f) Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat,
lingkungan, dan daerah setempat.
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan tematik
adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan mengaitkan SK
maupun KD dari satu atau beberapa pembelajaran menjadi suatu tema dengan
maksud dan tujuan menjadikan suatu pembelajaran lebih kongkrit dan lebih
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mudah diterima oleh siswa SD kelas rendah. Dengan adanya kaitan tersebut maka
siswa akan memperoleh pengetahuan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi
lebih bermakna bagi siswa. Tanda dari kebermaknaan belajar bagi siswa adalah
terjadi hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi, atau situasi baru
dengan komponen-komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa.
Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep untuk menghasilkan
pemahaman yang utuh sehingga konsep-konsep yang dipelajari akan dipahami
secara baik dan tidak mudah dilupakan.
2.1.4.2 Karakteristik Pembelajaran Tematik
Sebagai suatu model pembelajaran di Sekolah Dasar, pembelajaran tematik
memiliki karakeristik-karakteristik sebagai berikut (Supraptiningsih, 2009): 1)
berpusat pada siswa; 2) memberikan pengalaman langsung; 3) pemisahan mata
pelajaran tidak begitu jelas; 4) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran; 5)
bersifat fleksibel; 6) hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa; 7)
menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.
Pelaksanaan pembelajaran tematik yang harus diperhatikan guru adalah sebagai
berikut ( Rusman, 2010) :
a) Tidak semua pelajaran harus dipadukan.
b) Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester.
c) Kompetensi dasar yang tidak bisa dipadukan, jangan dipaksakan untuk dipadukan.
Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri.
d) Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertertu harus tetap diajarkan baik
melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri.
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e) Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan mebaca, menulis, dan
berhitung serta penanaman nilai-nilai moral.
f) Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan,
dan daerah setempat.

2.1.4.3 Prinsip-prinsip pembelajaran tematik.
Dalilah (dalam Laskarilmubro, 2011) menyatakan prinsip pembelajaran
tematik adalah sebagai berikut :
a) Terintegrasi

dengan

Artinya,pembelajaran
antara“kemampuan

lingkungan
dikemas

peserta

dalam
didik

atau

bersifat

sebuah
dalam

format

menentukan

kontekstual.
keterkaitan
masalah”

dengan“memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan seharihari”.Sementara bentuk belajar didesain agar peserta didik bekerja
secarasungguh-sungguh

dalam

menemukan

tema

pembelajaran

yang

nyata,kemudian melakukannya.
b) Memiliki tema sebagai alat pemersatu berapa mata pelajaran atau bahankajian.
Dalam terminologi kurikulum lintas bidang studi, tema yangdemikian sering
disebut sebagai pusat acuan dalam proses pembaharuanatau pengintegrasian
sejumlah mata pelajaran.Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan
menyenangkan (joyfullearning).
c) Pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagipeserta
didik.
d) Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajiandalam
suatu proses pembelajaran tertentu.
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e) Pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan matapelajaran
yang lain sulit dilakukan.
f) Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan
minat peserta didik.
Pembelajaran bersifat fleksibel, penggunaan variasi metode dalam
pembelajaran. Rusman (2010) menyatakan pembelajaran tematik merupakan
salah satu model dalam pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang
merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara
individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta
prinsip-prinsip keilmuan secara holistic, bermakna, dan authentic. Menurut Haji
(2009) Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan belajar mengajar
yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan
pengalaman bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik menurut Sukayati (2009:
13) merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja
mengaitkan atau memadukan beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan indikator dari
kurikulum/ Standar Isi (SI) dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan
untuk dikemas dalam satu tema.
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan tematik
adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan mengaitkan SK
maupun KD dari satu atau beberapa pembelajaran menjadi suatu tema dengan
maksud dan tujuan menjadikan suatu pembelajaran lebih kongkrit dan lebih
mudah diterima oleh siswa SD kelas rendah. Dengan adanya kaitan tersebut maka
siswa akan memperoleh pengetahuan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi
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lebih bermakna bagi siswa. Tanda dari kebermaknaan belajar bagi siswa adalah
terjadi hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi, atau situasi baru
dengan komponen-komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa.
Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep untuk menghasilkan
pemahaman yang utuh sehingga konsep-konsep yang dipelajari akan dipahami
secara baik dan tidak mudah dilupakan.
Adapun karakteristik pendekatan tematik adalah sebagai berikut:
a) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain
b) Berpusat pada anak.
c) Memberikan pengalaman langsung
d) Menanamkan konsep dari bebagai mata pelajaran dalam suatu proses
pembelajaran.
e) Pemisahan antar mata pelajaran tidak nampak.
f) Membangun sikap kolaboratif/bekerjasama
g) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan
anak.
h) Bersikap fleksibel
i) Melalui tema dapat memberikan kewenangan kepada guru untuk menentukan
tema dengan karakteristik daerah ditempatnya.
Adapun keuntungan dari Pendekatan tematik adalah sebagai berikut:
a) Siswa mudah memusatkan perhatian pada tema/topik tertentu
b) Siswa dapat mengembangkan berbagai kompetisi mata pelajaran dalam tema
yang sama.
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c) Pemahaman terhadap mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan.
d) Kompetisi berbahasa dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan
berbagai mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi anak.
e) Siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan
dalam konteks tema yang jelas
f) Siswa bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang
nyata untuk mengembangkan keterampilan sekaligus untuk mempelajari mata
pelajaran lain.
g) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara
terpadu dapat dipersiapkan sekaligus diberikan dalam 2/3 kali pertemuan.
Kelebihan waktu dapat digunakan untuk remedial pemantapan/ pengajaran.
h) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan mental dan fisiknya secara
terpadu dan optimal.
Rambu-rambu pembelajaran tematik menurut Depdiknas (2007:39) antara
lain:
g) Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan;
h) Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester;
i) Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk
dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan
secara tersendiri.
j) Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap
diajarkan, baik melalui tema lainmaupu disajikan secara tersendiri;
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k) Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis,
dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral;
l) Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat,
lingkungan, dan daerah setempat.
Dalam pembelajaran tematik yang akan dilaksanakan di kelas III SD N
Gunungpati 02, lingkungan dipilih menjadi tema pembelajaran dikarenakan tema
lingkungan merupakan tema yang kongkrit bagi siswa kelas III SD N Gunungpati
02, dalam tema lingkungan tersebut terdiri dari mata pelajaran IPA, IPS, dan
SBK.

2.1.5 Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)
2.1.5.1 Pengertian Problem Based Instruction
Problem Based Instruction adalah suatu kelompok strategi-strategi yang
dirancang untuk mengajarkan keterampilan pemecahan masalah (problem solving)
dan penelitian (inquiry), Problem Based Instruction memanfaatkan masalah
sebagai focal point untuk keperluan investigasi dan penelitian siswa (Gijbels dkk
dalam Jacobsen, 2009).
Arends (dalam Trianto, 2007:68) menyatakan Problem Based Instruction
adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada
menyelesaikan permasalahan otentik

siswa dalam

dengan maksud untuk menyusun

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir
tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri). Model
Problem Based Instruction merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan
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pada suatu permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik yakni
penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang
nyata.
Problem Based Instruction dikenal melalui berbagai nama seperti
Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Learning), Pembelajaran
Projek (Project Based Learning), Pendidikan Berdasarkan Pengalaman
(Experienced

Based

education),

Belajar

autentik

(Authentic

learning),

Pembelajaran Berakar pada kehidupan nyata (Anchored instruction). Model
pembelajaran tersebut merupakan implementasi dari teori belajar konstruktivisme.
Problem Based Instruction dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan seperti
menyelidiki, memahami dan membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri.
Pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa dibutuhkan dalam
pelaksanaan Problem Based Instruction untuk menyelediki masalah secara
bersama. Siswa diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif dengan tujuan
membuat mereka berpikir tentang masalah dan jenis informasi yang yang mereka
diperlukan. Model ini dirancang agar siswa berperan aktif dalam sebuah
pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam pengalaman nyata dan menjadi
pembelajar yang mandiri. Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan
dijadikan bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta dapat dijadikan
pedoman dan tujuan belajarnya. Problem Based Instruction dikembangkan untuk
membantu siswa mengembangkan kemempuan berpikir, pemecahan masalah dan
keterampilan intelektual (Ibrahim dan Nur 2001:7). Model PBI dapat dijadikan
pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Resnick
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(dalam Nur, 2011) menyatakan bahwa Problem Based Instruction dimaksudkan
untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan
belajar peran-peran penting yang biasa dilakukan oleh orang dewasa.
Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi
dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri. Siswa harus
mengansumsi, mengumpulkan informasi, menginterpretasi data, menginferensi,
menganalisis, dan mengevaluasi.
Menurut Meltzer (dalam Jacobsen 2009:243) tujuan PBI adalah untuk
mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat menyelidiki secara sistematis
suatu pertanyaan atau masalah. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas
berbasis masalah yang telah tersusun rapi, siswa belajar bagaimana memecahkan
masalah-masalah yang sama dengan cara yang komprehensif dan sistematis. PBI
mengembangkan pembelajaran yang self-directed. Dengan bertanggung jawab
atas investigasi mereka sendiri, siswa belajar bagaimana untuk mengatur dan
mengontrol cara belajar mereka sendiri. Problem Based Instruction dapat
dijadikan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi.
Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi
dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri. Siswa harus
mengansumsi, mengumpulkan informasi, menginterpretasi data, menginferensi,
menganalisis, dan mengevaluasi. Problem Based Instruction dikembangkan untuk
membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah,
keterampilan berpikir dan perlibatan siswa dalam pengalaman nyata. Model ini
dapat digunakan untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan
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memecahkan masalah serta untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsepkonsep penting.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Problem Based Instruction
merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa dituntut
untuk menyelesaikan masalah dengan cara kerja ilmiah. Masalah-masalah yang
dikaji dan diselesaikan dalam model ini adalah masalah-masalah yang otentik,
dalam penyelesaian permasalahan itu, siswa membutuhkan penyelidikan secara
langsung dengan menggunakan dasar dasar pengetahuan yang telah dimiliki oleh
siswa, dengan seperti itu konsep yang dipelajari dan didapatkan siswa dalam
pembelajaran adalah konsep-konsep yang konkret, bukan hanya sebatas konsep
dan pengetahuan hafalan, karena siswa benar-benar mengalami dan merasakan
sendiri apa yang sedang dan akan mereka pelajari.
2.1.5.2 Karateristik Problem Based Instruction
Menurut Gijbelc et al. (dalam Jacobsen, 2009) Strategi-strategi Problem
Based Instruction memiliki beberapa karateristik umum, karateristik tersebut
antara lain:
a) Pembelajaran dimulai dengan mengangkat suatu permasalahan atau satu
pertanyaan yang nantinya menjadi focal point untuk keperluan usaha usaha
investigasi siswa.
b) Siswa memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki masalah-masalah
dan memburu pertanyaan-pertanyaan. Tanggung jawab sangat penting, baik
secara instruksional maupun secara motivasional, karena siswa dalam
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pelajaran-pelajaran berbasais masalah secara literal melakukan learning by
doing (Pintrich & Schunk, dalam Jacobsen 2009)
c) Guru dalam pembelajaran berbasis masalah berperan sebagai fasilitator.
Sebagai kebalikan dari model-model yang lebih berorientasi pada konten
(content-orinted models) dimana guru secara aktif menyebarkan informasi,
pembelajaran berbasis masalah justru mengharuskan guru untuk lebih
membantu secara tidak langsung dengan mengemukakan masalah atau
pertanyaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang probing dan

bermanfat.
Sedangkan para pengembang Problem Based Instruction, Gordon dkk
(dalam Arends, 2008 :42), menejalaskan bahwa Problem Based Instruction
memiliki fitur-fitur khusus sebagai berikut:
a) Mengajukan permasalahan atau issue fenomena dan pertanyaan yang ada di
kehiduan nyata. Problem Based Instruction menggunakan masalah yang
berpangkal kehidupan nyata siswa dilingkungannya. Masalah yang diberikan
hendaknya mudah dipahami siswa sehingga tidak menimbulkan masalah baru
bagi siswa yang pada akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa, selain itu
masalah yang disusun mencakup materi pelajaran disesuaikan dengan waktu,
ruang dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
b) Adanya keterkaitan atar disiplin ilmu. Apabila Problem Based Instruction
diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran tertentu, hendaknya memilih
masalah yang autentik sehingga dalam pemecahan setiap masalah siswa
melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut.
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c) Penyelidikan autentik Problem Based Instruction mewajibkan siswa
melakukan penyelidikan autentik menganalisis dan merumuskan masalah,
mengansumsi, mengumpulkan dan menganalisis data, bila perlu melakukan
eksperimen, dan menyimpulkan hasil pemecahan masalah. Menghasilkan dan
memamerkan hasil suatu karya. Problem Based Instruction menuntut siswa
menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan.
Siswa menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang
ditemukan. Siswa menjelaskan bentuk penyelesaian masalah dan menyusun
hasil pemecahan masalah berupa laporan atau mempresentasikan hasil
pemecahan masalah di depan kelas. Kolaborasi Problem Based Instruction
memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok
kecil. Guru juga perlu memberikan minimal bantuan pada siswa, tetapi harus
mengenali seberapa penting bantuan itu bagi siswa agar mereka lebih saling
bergantung satu sama lain, dari pada bergantung pada guru.
d) Menghasilkan produk dan memamerkanya. Pembelajaran berdasarkan
masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk
karya nyata atau artefakdan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk
penyelesaian masalah yang mereka temukan.
e) Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan siswa yang bekerja
sama satu dengan yang lain, paling sering berpasangan.
2.1.5.3 Kelebihan Problem Based Instruction
Kelebihan dari Problem Based Instruction adalah model ini memberikan
siswa kesempatan untuk melaksanakan kerja ilmiah yang lebih banyak melalui
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kegiatan inkuiri, model pembelajaran ini berorientasi kepada kerja ilmiah siswa.
Siswa dilibatkan dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajaran yang
mandiri, dimana siswa dituntut untuk mencari sendiri pengetahuan mereka dari
berbagai sumber belajar, baik melalui buku, pengamatan, maupun lingkungan,
guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar siswa, sehingga pembelajaran
yang dilaksanakan tidak monoton dan menyenangkan karena siswa terlibat secara
langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dalam Problem Based Instruction, peran
guru adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi
penyelidikan dan dialog, guru berperan untuk mengarahkan, membimbing, dan
memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kerja ilmiah dalam pembelajaran IPA,
guru memberikan kesempatan siswa untuk melakukakan proses inkuiri melalui
masalah-masalah yang akan menantang minat siswa untuk menyelesaikan
masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut.
Yazdani

(dalam

Nur,

2011;33)

menyatakan

kelebihan-kelebihan

penggunaan Problem Based Instruction, keleebihan-kelebiahn itu antara lain:
a) Menekankan pada makna, bukan fakta
PBI mengkondisikan siswa terlibat langsung dengan suatu pembelajaran
bermakna.

Guru

menggantikan

ceramah

dengan

forum

diskusi,

pembimbingan, dan pengamatan lapangan
b) Meningkatkan pengarahan diri.
PBI mengkondikan siswa untuk merasa bertanggung jawab dengan
pembelajaran mereka sendiri, dikarenakan siswa sendiri yang berusaha keras
untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi
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c) Membentuk Pemahaman lebih tinggi dan pengembangan keterampilan yang
lebih baik
d) Siswa dapat berlatih pengetahuan dalam konteks fungsional, sehingga
diharapkan mereka akan lebih baik dalam penerapan pengetahuan dan
keterampilan itu dalam bekerja kelak
e) Mengembangkan keterampilan interpersonal dan kerja tim
PBI mengkondisikan siswa untuk saling berinteraksi satu sama lain dan
mengembangkan keterampilan interpersonal
f) Mengembangkan sikap memotivasi diri
PBI mengkondisikan siswa berpikir bahwa pembelajaran ini lebih menarik,
merangsang, menyenangkan,
g) Hubungan tutor sebaya
Dengan meningkatnya interaksi antar siswa dalam proses penyelesaian
masalah, hal itu akan memicu terjadinya kegiatan tutor sebaya yang baik bagi
perkembangan kognitif siswa
h) Tingkat pembelajaran siswa
Penggunaan

model

PBI

keterampilan-keterampilan

dalam
belajar,

pembelajaran
pemecahan

akan

masalah,

meningkatkan
teknik-teknik

evaluasi diri, pengumpulan data, ilmu perilaku, dan hubungan mereka dengan
masalah-masalah social emosional kelak.
Sedangkan menurut Trianto (2011), PBI sebagai sebuah model
pembelajaran memiliki beberapa kelebihan yakni, (1) nyata dengan kehidupan
sehari-hari siswa (2) memupuk sifat inkuiri siswa, (3) retensi konsep menjadi
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kuat, (4) memupuk kemampuan problem solving (5) konsep sesuai dengan
kebutuhan siswa. Jauhar (2011 : 6) menyatakan bahwa kelebihan model
pembelajaran PBI antara lain (1) siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga
pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan baik, (2) siswa dilatih untuk
bekerja sama dengan siswa lain, (3) siswa dapat memperoleh pengetahuan dari
berbagai sumber.
PBI sebagai sebuah model pembelajaran memiliki beberapa kelebihan
yakni, (1) nyata dengan kehidupan sehari-hari siswa (2) memupuk sifat inquiry
siswa, (3) retensi konsep menjadi kuat, (4) memupuk kemampuan problem
solving Model pembelajaran (5) konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Jauhar
(2011 : 6) menyatakan bahwa kelebihan model pembelajaran PBI antara lain (1)
siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar
diserapnya dengan baik, (2) siswa dilatih untuk bekerja sama dengan siswa lain,
(3) siswa dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. Menurut Arends
(dalam Trianto 1998:92) PBI merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana
siswa mengerjakan suatu permasalahan yang autentik dengan maksud untuk
menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan
berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri
2.1.5.4 Sintaks Problem Based Instruction
Penerapan Problem Based Instruction terdiri dari lima tahap utama, yang
dimulai dengan guru mengorientasikan siswa kepada situasi masalah yang
autentik dan diakhiri dengan penyajian karya dan analisis hasil kerja siswa.
Kelima langkah tersebut adalah
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Tabel 2 .1 Sintaks Model Pembelajaran Problem Based Instruction
Tahap
Tahap-1
Orientasi siswa kepada
masalah

Tahap-2
Mengorganisasi siswa
untukbelajar
Tahap-3 Membimbing
penyelidikan kelompok

Tahap-4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya
Tahap-5. Menganalisis
dan
mengevaluasi
proses
pemecahan
masalah

Tingkah Laku Guru
Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan
fenomena, demonstrasi atau cerita untuk
memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk
terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilihnya
Guru membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan percobaan,
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah secara kelompok
Guru membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan,
video, dan model dan membantu mereka untuk
berbagi tugas dengan temannya
Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan
proses-proses yang mereka gunakan

Sumber : Ibrahim, dkk. (2000: 10)
Menurut Ibrahim (2003: 15), didalam kelas PBI, peran guru berbeda dengan kelas
tradisional. Peran guru didalam kelas PBI antara lain sebagai berikut:
1) Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah autentik,
yaitu pada masalah kehidupan sehari-hari;
2) Memfasilitasi/ membimbing penyelidikan misalnya melakukan pengamatan
atau melakukan eksperimen/percobaan;
3) Memfasilitasi dialog siswa; dan
4) Mendukung belajar siswa.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBI
merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menuntut
siswa untuk berpikir ketingkat lebih tinggi dalam memecahkan masalah, masalah
yang dikaji dan diselesaikan adalah masalah yang otentik yang menjadikan
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pembelajaran siswa adalah pembelajaran bermakna, bukan hanya sekedar hafalan
konsep semata.
2.1.5.5 Teori yang Mendasari Problem Based Instruction
2.1.5.5.1 Teori Kontruktivisme
Jauhar (2011) menyatakan pembentukan pengetahuan memandang subyek
aktif

menciptakan

struktur-struktur

kognitif

dalam

interaksinya

dengan

lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitif ini, subyek menyusun pengertian
realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui
struktur kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. Struktur kognitif
senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan
organism yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi terus menerus
melalui proses rekonstruksi.
Belajar lebih diarahkan pada pengalaman konkret di labolatorium, diskusi
dengan teman sejawat, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan
pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan mengajar
tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pebelajar. Belajar seperti ini selain
berkenaan dengan hasilnya (outcome) juga memperhatikan prosesnya dalam
konteks tertentu. Pengetahuan yang ditransformasikan diciptakan dan dirumuskan
kembali (created and recreated), bukan sesuatu yang berdiri sendiri, bentuknya
bias subyektif ataupun obyektif, berorientasi pada penggunaan fungsi konvergen
dan divergan otak manusia.
Pengetahuan

dalam

pengetian

kontruktivisme

tidak

dibatasi

pada

pengetahuan yang logis dan tinggi. Pengetahuan disini juga dapat mengacu pada

59

pembentukan gagasan, gambaran, pandangan akan sesuatu atau gejala sederhana.
Dalam kontruktivisme, pengalaman dan lingkungan kadang punya arti lain seperti
melihat, merasakan dengan indranya, tetapi dapat pula pengalaman mental yaitu
berinteraksi secara pikiran dengan suatu obyek. Dalam kontruktivisme kita sendiri
yang aktif dalam mengembangkan pengetahuan.
2.1.5.5.2 Teori Perkembangan Kognitif Piaget
Menurut Piaget (dalam Arends 1998:47) Perkembangan kognitif yang baik
harus melibatkan penyodoran berbagai situasi dimana siswa bias berksperimen,
yang dalam artinya yang paling luas menguji cobakan berbagai hal untuk melihat
apa yang terjadi, memanipulasi benda-benda; memanipulasi simbol-simbol;
melontarkan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri; merekonsiliasikan apa
yang ditemukannya pada suatu waktu dengan apa yang ditemukannya pada waktu
yang lain; membandingkan temuannya dengan temuan siswa lain.
2.1.5.5.3 Teori David Ausubel (Teori Belajar Bermakna)
Ausubel (dalam Trianto, 2007) berpendapat bahwa guru harus dapat
mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna,
Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada
di tingkat pendidikan dasar- akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan
dalam kegiatan langsung.
2.1.5.5.4 Teori Pembelajaran Sosial Vygotsky
Teori ini menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran. Menurut
Vygotsky (dalam Trianto, 2007) proses pembelajaran akan terjadi jika siswa
bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas
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tersebut masih berada dalam jangkauan mereka disebut zone of proximal
development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit diatas daerah
perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih
tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerjasama antar individu
sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut.
Vygotsky menyatakan bahwa Scaffolding yakni pemberian bantuan kepada siswa
selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab
yang semakin besar segera setelah siswa dapat melakukannya.
Berdasarkan teori belajar yang telah diuraikan diatas, peneliti menerapkan
model

Problem

Based

Instruction

yang

sesuai

dengan

teori

belajar

kontruktivisme, perkembangan kognitif anak menurut Piaget serta mengacu pada
teori yang diungkapkan oleh Vygotsky, dan Ausubel.
Dalam pembelajaran IPA di kelas III dengan model Problem Based
Instruction, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang
dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk
memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan
masalah yang dipilih. Sedangkan siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan
berupaya untuk mendapatkan informasi, siswa belajar menyatakan ide-ide mereka
secara terbuka dan bebas. Kemudian guru membantu siswa untuk mendefinisikan
dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut,
sementara siswa berkelompok untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang
masalah

yang

ditemukan.

Kemudian

guru

mendorong

siswa

untuk
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mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Mengumpulkan data mengenai
masalah yang ditemukan, bersama dengan kelompok merumuskan solusi dari
permasalahan yang ada. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yakni sebuah laporan, dan memberikan instruksi untuk siswa
berbagi tugas dengan temannya, siswa haruslah merencanakan dan menyiapkan
karya sebagai hasil dari penyelidikan masalah. Pada tahap akhir guru membantu
siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan
proses-proses yang mereka gunakan. merekonstruksi cara berfikir dan kegiatan
mereka selama berlangsungnya berbagai fase pembelajaran itu.
Problem Based Instruction mengarahkan sebuah pembelajaran dilakukan
melalui pengalaman konkret, diskusi dengan teman sejawat, yang kemudian
dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. PBI
mengarahkan siswa untuk melakukan kerja ilmiah yang dilakukan melalui
tahapan-tahapan PBI, antara lain penyelidikan, penyusunan karya, dan penarikan
kesimpulan. Pembentukan kelompok pada tahapan PBI sesuai dengan teori
belajar Vigotsky dimana Vigotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif
terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di
sekitarnya, baik teman sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam
lingkungannya. Dalam Problem Based Instruction siswa diberi intruksi untuk
menyelesaikan masalah dengan berbagai cara yang pada akhirnya siswa dituntut
untuk berinteraksi dengan teman sejawat didala kelompok dalam rangka
menyelesaikan kewajiban untuk menyelesaikan masalah melalui penyelidikan,
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menghasilkan suatu karya dan memamerkan karya tersebut. Dalam pembelajaran
IPA dengan model Problem Based Instruction, materi IPA disajikan secara
konkret melalui tahapan penyelidikan dengan harapan siswa benar-benar
menguasai sebuah konsep bukan hanya hafalan saja, sesuai dengan teori
pembelajaran bermakna Ausubel, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar
siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar- akan bermanfaat
kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. PBI menggunakan
masalah-masalah otentik dengan harapan siswa benar benar bisa menangkap
masalah yang akan diselesaikan karena pada usia anak SD mereka cenderung
hanya bisa menangkap konsep-konsep kongkrit dan nyata . Seperti yang
diungkapkan Piaget bahwa pada umur 7 sampai 11 tahun anak masih dalam tahap
berfikir operasional konkrit. Anak mulai bisa berpikir logis melalui benda-benda
konkrit.
2.1.5.6 Penerapan model PBI pada pembelajaran
Pada penelitian kali ini, peneliti akan melaksanakan pembelajaran IPA
melalui model Problem Based Instruction dengan skenario pembelajaran tematik
yang difokuskan untuk mata pelajaran IPA yang berkaitan dengan tema yang
dipilih.
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Tabel 2.2 Penerapan model PBI pada pembelajaran :
No
1

Tahapan PBI
Orientasi siswa
situasi masalah

2

Mengorganisasi
untuk belajar

3

Membimbing
penyelidikan individual
maupun kelompok

4

Mengembangkan
dan
menyajikan hasil karya

5

Menganalisis
dan
mengevaluasi
proses
pemecahan masalah

pada

siswa

Tingkah Laku Guru dan Siswa
 Guru menginformasikan tema dan materi yang akan dipelajari
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
 Guru memberikan apersepsi dengan menarik perhatian siwa dengan
menggunakan sebuah pertanyaan ringan.
 Guru memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan/permasalahan
awal yang berkaitan dengan tema.
 Guru menjelaskan cara, aturan, batas waktu untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan.
 Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok (setiap kelompok = 45 orang) untuk diskusi dan kerja kelompok
 Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan lain yang
diajukan guru (permasalahan 1, 2, dan 3 dst) yang masih berkaitan dengan
masalah diatas. Masalah disajikan dalam bentuk LKS. Masing-masing
kelompok membahas 1 permasalahan atau tiap 2 kelompok akan
membahas 1 permasalahan yang sama.
 Guru membagikan peraga yang menunjang pembelajaran, misal penggaris
atau satuan persegi.
 Kelompok Siswa diminta melakukan penyelidikan atau mencari
pemecahan masalah tadi melalui pengetahuan yang mereka miliki, mencari
lewat buku, dan melakukan pengamatan secara langsung.
 Guru berkeliling, mengamati, memotivasi, dan membimbing setiap
kelompok
 Setelah siswa selesai melakukan penyelidikan, siswa diminta menuliskan
hasil penyelidikannya
 Guru meminta perwakilan siswa dari masing-masing kelompok untuk
mempresentasikan laporannya.
 Siswa yang lain diminta menanggapi hasil pekerjaan kelompok lain
 Guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa.
 Guru bersama siswa melakukan evaluasi tentang proses pembelajaran yang
dilakukan.
 Guru memberikan penegasan tentang materi
 Guru merefleksi pembelajaran
 Guru memberikan soal evaluasi individu.

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian tindakan kelas ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh peneliti lain terhadap penggunaan model Problem Based
Introduction dalam pembelajaran IPA, adapun penelitian tersebut yaitu:
1. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Muliyandari (2011) dengan judul
“Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Introduction (PBI) Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Di SDN Purwantoro 2 Kota
Malang”. Temuan penelitiannya adalah penerapan model Problem Based
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Introduction (PBI) dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas IV-A SDN Purwantoro 2 Kota Malang dalam
pembelajaran IPA materi “Perubahan Kenampakan Bumi dan Benda Langit”.
Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal,
terjadi peningktan dari 67,5 pada observasi awal menjadi 79,24 pada tindakan
siklus I, kemudian meningkat menjadi 88,4 pada siklus ke II.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aquarista (2011) dengan judul “Penerapan
Model Pembelajaran Problem Based Introduction (PBI) untuk Meningkatkan
Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Kelas V di SDN Bareng 3 Kota Malang”.
Temuan penelitiannya adalah penerapan model PBI pada mata pelajaran PKn
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tentang materi “organisasi” di SDN
Bareng 3 Malang.. Hal itu ditunjukkan dengan hasil penelitian dengan
penerapan model pembelajaran PBI menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
secara klasikal terjadi peningkatan dari 63,25 pada observasi awal menjadi
73,95 pada tindakan siklus I. Sedangkan peningkatan rata-rata dari siklus I ke
siklus II meningkat dari 73,95 menjadi 83,65.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2010) dengan judul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Problem Based Instruction
(PBI) Berindikator MASTER di Kelas IV SDN Pecuk I Mijen Demak”,
Temuan penelitiannya adalah Melalui Pendekatan Problem Based Instruction
(PBI) Berindikator MASTER Kualitas Pembelajaran IPA di Kelas IV SDN
Pecuk I Mijen Demak dapat meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan nilai ratarata keterampilan guru pada pembelajaran ini pada silkus I adalah 1,7, siklus II
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3,07, dan siklus III 3,7. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata
skor 1,66, siklus II 3,18, dan siklus III 3,74. Untuk respon siswa terhadap
pembelajaran pada siklus I memperoleh rata-rata persentase 50%, siklus II
77,5% dan siklus III 87,5%. Sedangkan hasil belajar siswa meningkat dari
siklus I mendapat ketuntasan 40%, siklus II 85%, dan siklus III menjadi 95%.
Berdasarkan hasil penelitian yang relevan tersebut di atas,
menunjukkan bahwa dengan penerapan model Problem Based Instruction
dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar
siswa. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan beberapa penelitian tersebut
sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Problem Based Instruction (PBI)
pada Siswa Kelas III SDN Gunungpati 02 Semarang”.
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2.3 KERANGKA BERFIKIR
SKEMA KERANGKA BERFIKIR

KONDISI AWAL

 Keterampilan mengajar guru masih terbatas,
guru tidak menggunakan metode yang
bervariasi. Guru dominan menggunakan
ceramah dan penghafalan
 Aktivitas siswa kurang, siswa pasif dalam dan
kurang berpartisipasi dalam pembelajaran
 Hasil belajar siswa masih kurang. Hal ini
terlihat dari hasil belajar siswa yang masih
dibawah KKM

PROSES

Langkah-langkah PBI :
1) Orientasi pada masalah
2) Mengorganisasi untuk belajar dalam
kelompok/individual
3) Membimbing penyelidikan
4) Mengembangkan & menyajikan hasil karya
5) Menganalisis & mengevaluasi proses
pemecahan masalah
KONDISI AKHIR

Setelah diadakan Pembelajaran menggunakan
model PBI:
 Keterampilan guru meningkat
 Aktivitas siswa meningkat
 Hasil belajar siswa meningkat

Gambar 2.1 Bagan Alur Kerangka Berpikir

Kondisi awal sebelum diadakan penelitian tindakan kelas adalah sebagai
berikut guru tidak menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar dimana
pembelajaran IPA yang selama ini diterapkan lebih banyak terpusat pada ceramah
guru sehingga menimbulkan kejenuhan dalam diri siswa pada saat mengikuti
pembelajaran, guru hanya beracuan pada buku paket dan LKS dalam proses
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pembelajaran, sehingga menyebabkan kemampuan belajar siswa menjadi
terhambat dan hasil belajar rendah. Guru kurang optimal dalam mengarahkan,
membimbing, dan memfasilitasi pembelajaran IPA di kelas, terlihat dengan
minimalnya guru mengenalkan siswa terhadap kerja ilmiah, guru tidak
memberikan kesempatan siswa untuk melakukakan proses inkuiri untuk mencari
sendiri konsep dan pengetahuan yang mereka butuhkan, tapi guru memberikan
konsep dan pengetahuan itu melalui ceramah, hal itu akan berakibat suasana
pembelajaran kelas menjadi monoton dan membosankan. Siswa tidak diberikan
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan observasi, mendeskripsikan, dan
mengajukan pertanyaan dalam berinkuiri, akibatnya siswa hanya terfokus dalam
penguasaan dan pemahaman materi ajar saja. Guru kurang optimal dalam
menciptakan dan membimbing kelompok, terlihat dengan penciptaan kelompok
yang acak dan saat membimbing kelompok guru kurang bisa meningkatkan
partisipasi siswa dalam diskusi, memimpin jalannya presentasi sehingga pada saat
presentasi banyak siswa yang ramai, mengantuk dan tidak memperhatikan. Guru
tidak menggunakan media untuk membentuk lingkungan belajar yang
kontekstual, Sehingga siswa sulit memahami materi yang disampaikan, kurang
antusias, tidak tertantang saat mengikuti pembelajaran, dan cepat merasa bosan.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang, masih ditemukan siswa yang asyik
bergurau dengan temannya saat guru memberikan materi, beberapa siswa
terkadang sibuk dengan aktivitasnya sendiri seperti mengganggu teman,
memainkan alat tulis, bahkan mengantuk. Hanya beberapa siswa yang merespon
pertanyaan yang diberikan oleh guru, Siswa masih tegang dalam pembelajaran,
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siswa tidak berani untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara
individu tapi kompak saat menjawab secara bersama-sama, ketika siswa diberikan
kesempatan untuk menanyakan materi yang belum paham siswa hanya diam saja,
dan ketika guru menanyakan tingkat pemahaman siswa akan menjawab sudah
paham, akan tetapi ketika dilakukan evaluasi siswa merasa kesulitan. Ketika kerja
kelompok, hanya beberapa siswa saja yang terlihat aktif dalam kelompok, hanya
beberapa siswa saja yang aktif dalam menyelesaikan LKS yang diberikan oleh
guru dan yang lainnya sibuk mengobrol, dan bergurau. Pada saat diskusi
kelompok, tidak semua siswa aktif berdiskusi. Ketika guru menggunakan media
dalam pembelajaran, siswa hanya memperhatikan, hanya beberapa siswa saja
yang memperoleh kesempatan untuk menggunakan media, dan siswa yang tidak
memperoleh kesempatan menggunakan media terlihat asyik mengobrol dengan
temannya.

Ketika

siswa

diberi

kesempatan

untuk

menunjukkan

hasil

pekerjaannya, Banyak siswa yang masih malu mempresentasikan hasil
pekerjaannya.
Kurang terampilnya guru dalam mengajar dan aktivitas siswa yang kurang
berakibat pada hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Melalui model
Problem Based Instruction diharapkan guru dapat memfasilitasi siswa untuk
melaksanakan kerja ilmiah dalam pembelajaran IPA, guru memberikan
kesempatan siswa untuk melakukakan proses inkuiri melalui masalah-masalah
yang akan menantang minat siswa untuk menyelesaikan masalah dan menemukan
solusi dari permasalahan, Model Problem Based Instruction memuat langkahlangkah yang mengembangkan keterampilan inkuiri siswa, dimana kerja ilmiah
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tersebut sangat penting untuk dikembangkan bagi siswa sekolah dasar daripada
hanya berfokus pada kemampuan menghafal konsep tertentu. Model pembelajaran
ini memberikan siswa kesempatan untuk melaksanakan kerja ilmiah yang lebih
banyak melalui kegiatan inkuiri. Siswa dituntut untuk mencari sendiri
pengetahuan mereka dari berbagai sumber belajar, baik melalui buku,
pengamatan, maupun lingkungan, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak
monoton dan menyenangkan, karena siswa terlibat secara langsung dalam
kegiatan pembelajaran diharapkan kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sebuah
pembelajaran yang bermakna. Dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa
diharapkan pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan bisa diterima dengan
baik sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.
Peneliti menerapkan model PBI dalam pembelajaran IPA. Problem Based
Instruction merupakan salah satu model yang dalam pelaksanaannya menekankan
pada kerja ilmiah yang otentik. Dengan menggunakan model Problem Based
Instruction, diharapkan kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan kongkrit
serta dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran. Sehingga hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA dapat
meningkat.

2.4 HIPOTESIS
Dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI), maka
keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas III SDN
Gunungpati 02 Semarang pada mata pelajaran IPA akan mengalami peningkatan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas. Aqib, dkk (2010:3) mendefinisikan PTK sebagai penelitian yang
dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk
memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat.
Selanjutnya, Arikunto, dkk (2009:140) menerangkan bahwa dalam
pelaksanaan PTK terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan
tindakan, pengamatan dan refleksi atau pantulan. Seperti yang digambarkan dalam
skema berikut :

Gambar 3.1 Bagan Langkah-langkah dalam PTK (Arikunto, 2009: 16)
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Maka dalam penelitian ini, peneliti memiliki rancangan PTK sebagai berikut:
3.1.1 Perencanaan
Menurut Arikunto (2009), perencanaan menjelaskan tentang apa,
mengapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan itu dilaksanakan.
Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Menelaah materi pembelajaran IPA kelas III semester 1, materi ciri-ciri
mahluk hidup.
b) Menelaah materi pembelajaran mata pelajaran lain, yang dapat ditemakan
dengan materi IPA ciri-ciri mahluk hidup
c) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari masing-masing
bidang studi yang bisa dipadukan.
d) Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran bersama tim kolaborasi.
e) Menyusun RPP tematik sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan sintaks
model Problem Based Instruction.
f) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa
melalui pengamatan proses dan hasil.
g) Menyiapkan lembar observasi, wawancara, catatan lapangan untuk mengamati
aktifitas siswa dan guru.
h) Menyiapkan segala perlengkapan pendukung pembelajaran IPA dengan model
Problem Based Instruction.
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Menurut Arikunto (2006), pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau
penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenai tindakan kelas. Peneliti
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akan menggunakan model Problem Based Instruction dalam pembelajaran dengan
pendekatan tematik. Dalam pelaksanaan PTK ini telah direncanakan dalam 3
siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Agar pelaksanaan PTK
dapat menjamin tercapainya tujuan, maka perlu adanya pengelolaan dan
pengendalian. Pengelolaan mencakup pengorganisaian waktu, sarana dan
prasarana yang baik. Sedang pengendalian dimaksudkan untuk mengontrol
pelaksanaan tindakan agar tetap menuju kearah sasaran yang hendak dicapai.
3.1.3 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk
memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto,
2009:127). Peneliti menggunakan angket, lembar wawancara, lembar penilaian
aktivitas siswa dan guru, catatan lapangan, dokumen serta lembar soal dalam
pengumpulan data-data di lapangan. Kegiatan observasi dilaksanakan secara
kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati aktivitas siswa, aktivitas guru
dan keterampilan menyanyikan lagu anak siswa dengan menggunakan metode
demonstrasi berbasis media audiovisual.
Kegiatan observasi dalam penelitian ini, dilaksanakan secara kolaboratif
dengan guru kelas (observer) untuk mengamati keterampilan guru dan aktifitas
siswa dalam pembelajaran IPA secara tematik menggunakan model PBI.
3.1.4 Refleksi
Menurut Arikunto (2009:133) refleksi adalah kegiatan mengulas secara
kritis (reflective) tentang perubahan yang terjadi (a) pada siswa, (b) suasana kelas,
(c) guru. Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa, aktivitas
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guru serta menyesuaikan dengan ketercapaian indikator kinerja pada siklus
pertama. Selain itu, peneliti juga mengkaji kekurangan dan membuat daftar
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Selanjutnya,
peneliti bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus
berikutnya.
Peneliti mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan
menulis siswa dalam proses pembelajaran, serta kesesuaian terhadap sasaran
indikator yang tercapai. Peneliti juga mengkaji proses pembelajaran itu sudah
efektif atau belum, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan
yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Kemudian kesemuanya itu akan
dijadikan acuan bagi peneliti bersama tim kolaborasi dalam membuat perencanaan
tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Peneliti melakukan perubahan strategi
dengan pencapaian indikator yang diinginkan pada tahapan siklus kedua agar
pelaksanaannya lebih efektif dan semua permasalahan dapat teratasi dengan baik.

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini dirancang untuk 2 (dua) siklus penelitian.
Setiap siklus dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan. Selengkapnya sebagai berikut:
3.2.1 Siklus Pertama
3.2.1.1 Perencanaan
a. Menyusun RPP dengan tematik dengan tema lingkungan menggunakan
model PBI dengan indikator. 1) Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, 2)
Membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup dengan mengamati
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ciri-ciri yang dimilikinya, 3) Menyebutkan sedikitrnya 4 kebutuhan hidup
makhluk hidup, 4) Mencari informasi kebutuhan manusia, hewan, dan
tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya, 5) Memperkirakan yang akan
terjadi jika salah satu kebutuhan makhluk hidup tidak terpenuhi, 6)
Mengidentifikasi contoh-contoh lingkungan alam, 7) Mengidentifikasi
contoh-contoh lingkungan buatan, 8) Menceritakan
b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa: 1) BSE IPA
kelas III karya Rositawaty. dkk, halaman 1 – 20, 2) BSE IPS kelas III
karya Muhammad. dkk, halaman 49 – 52, 3) Gambar delman, 3) teks lagu
berjudul naik delam, 4) Gambar hewan, tumbuhan, dan manusia, 5)
Gambar lingkungan rumah, 6) Hewan jangkrik, 7) Tumbuhan rumput, 8)
plastik, 9) teks lagu berjudul ciptaan Tuhan
c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam proses pembelajaran menggunakan model PBI.
d. Menyiapkan lembar soal tes tertulis.
3.2.1.2 Pelaksanaan tindakan
3.2.1.2.1

Pertemuan ke-1

a. Guru memimpin siswa untuk menyanyikan lagu naik delman
b. Guru mengaitkan lirik lagu naik delman dengan materi yang akan diajarkan
c. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa
d. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan
pembelajaran
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e. Guru menunjukkan media gambar (delman yang sedang dikendarai di jalan
raya) kepada siswa
f. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai bagian-bagian
delman (kuda, delman, manusia), yang manakah yang termasuk mahluk
hidup dan yang manakah yang bukan mahluk hidup.
g. Guru melakukan tanya jawab tentang setting tempat gambar delman
termasuk lingkungan buatan atau lingkungan alami
h. Guru membagi siswa kedalam kelompok kelompok kecil yang terdiri dari
3-5 siswa
i. Guru memberikan kesempatan kelompok untuk mendiskusikan tentang
beda antara mahluk hidup dan benda tak hidup
j. Guru memberikan kesempatan kelompok untuk mendiskusikan tentang ciriciri mahluk hidup
k. Guru memberikan lembar kerja
l. Guru membimbing siswa untuk menemukan jawaban mengenai masalah
melalui sumber bacaan yang relevan
m. dengan bimbingan guru siswa melaksanakan eksperimen untuk menemukan
jawaban mengenai masalah yang ada.
n. Guru membimbing siswa untuk menyusun laporan
o. Guru memberikan kesempatan siswa untuk membacakan laporan hasil
diskusi mereka
p. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menaggapi karya teman mereka
q. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok
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r. Guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan
s. Guru memberikan pencerahan tentang materi
t. Guru memberi kesempatan tanya jawab
u. Guru memberi motivasi siswa untuk belajar di rumah mengenai materi
yang tadi di kaji dan member gambaran tentang materi yang akan di bahas
pertemuan selanjutnya
v. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah
dilakukan.
w. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum dipahami.
x. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu).
3.2.1.2.2 Pertemuan ke-2
a. Guru bertanya tentang materi sebelumnya
b. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa
c. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan
pembelajaran
d. Guru menampilkan gambar mahluk hidup (gambar hewan, tumbuhan,
dan manusia)
e. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai ciri ciri mahluk
hidup, dan kebutuhan mahluk hidup
f. Guru melakukan tanya jawab tentang setting tempat gambar mahluk
hidup tersebut termasuk lingkungan buatan atau lingkungan alami
g. Guru membagi siswa kedalam kelompok kelompok kecil yang terdiri
dari 3-5 siswa
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h. Guru memberikan kesempatan kelompok untuk Mendiskusikan tentang
beda antara mahluk hidup dan benda tak hidup
i. Guru memberikan kesempatan kelompok untuk Mendiskusikan tentang
ciri-ciri mahluk hidup
j. Guru memberikan kesempatan kelompok untuk mendiskusikan tentang
kebutuhan mahluk hidup yang ada di lingkungan rumah mereka.
k. Guru memberikan lembar kerja
l. Guru membimbing siswa untuk menemukan jawaban mengenai
masalah melalui sumber bacaan yang relevan
m. dengan bimbingan guru siswa melaksanakan percobaan menyiram
tanaman dengan air untuk menemukan jawaban mengenai masalah
yang ada.
n. Guru membimbing siswa untuk menyusun laporan
o. Guru memberikan kesempatan siswa untuk membacakan laporan hasil
diskusi mereka
p. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menaggapi karya teman
mereka
q. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok
r. Guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah
dilaksanakan
s. Guru memberikan pencerahan tentang materi
t. Guru memberi kesempatan Tanya jawab
u. Guru memberi motivasi siswa untuk belajar di rumah mengenai materi

78

yang tadi di kaji dan member gambaran tentang materi yang akan di
bahas pertemuan selanjutnya
v. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah
dilakukan.
w. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum
dipahami.
x. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu).
3.2.1.3 Observasi
a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA
menggunakan model PBI
b. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPA
menggunakan model PBI
3.2.1.4 Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus 1
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1
c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi siklus 1
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2
3.2.2 Siklus kedua
3.2.2.1 Perencanaan
a. Menyusun RPP dengan tematik dengan tema lingkungan menggunakan
model PBI dengan indicator: 1) Menggolongkan tumbuhan menurut ciriciri fisiknya (akar, batang, daun, dan biji), 2) Menggolongkan tumbuhan
menurut tempat hidupnya, 3) Menggolongkan hewan menurut ciri-ciri
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fisiknya (penutup tubuhnya, jumlah kakinya), 4) Menggolongkan hewan
menurut cara berkembangbiaknya, 5) Menggolongkan hewan menurut
jenis makanannya, 6) Menggolongkan hewan menurut cara bergeraknya,
7) Mengidentifikasi contoh-contoh lingkungan alam, 8) Mengidentifikasi
contoh-contoh lingkungan buatan, 9) Membandingkan lingkungan alam
yang terawat dan tidak terawat, 10) Membandingkan lingkungan buatan
yang terawat dan tidak terawat, 11) menyanyikan lagu dengan tempo yang
sama
b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa: 1) BSE IPA
kelas III karya Rositawaty. dkk, halaman 1 – 20, 2) BSE IPS kelas III
karya Muhammad. dkk, halaman 49 – 52, 3) Gambar hewan kucing, ikan,
burung, belalang, katak, 4) Gambar tanaman, 5) Gambar lingkungan alami
dan buatan yang terawat dan tidak terawatt, 6) Tumbuhan rumput, 7) teks
lagu berjudul lihat kebunku, 8) teks lagu berjudul ciptaan Tuhan
c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam proses pembelajaran menggunakan model PBI.
d. Menyiapkan lembar soal tes tertulis.
3.2.2.2 Pelaksanaan tindakan
3.2.2.2.1 Pertemuan ke-1
a. Guru memimpin siswa untuk bernyanyi bersama
b. Guru mengaitkan lirik lagu lihat kebunku dengan materi yang akan
diajarkan
c. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa
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d. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan
pembelajaran
e. Guru menunjukkan media gambar ( tanaman ) kepada siswa
f. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai bagian-bagian
tumbuhan (akar, batang, daun, biji), yang manakah yang termasuk
mahluk hidup dan yang manakah yang bukan mahluk hidup.
g. Guru melakukan tanya jawab tentang tempat hidup tanaman tersebut,
termasuk lingkungan buatan atau lingkungan alami
h. Guru membagi siswa kedalam kelompok kelompok kecil yang terdiri
dari 3-5 siswa
i. Guru memberikan lembar kerja
j. Guru memberikan kesempatan kelompok untuk berdiskusi dan
menyelesaikan lembar kerja
k. Guru membimbing siswa untuk menemukan jawaban mengenai masalah
penggolongan tumbuhan berdasarkan cirri fisiknya melalui sumber
bacaan yang relevan
l. Dengan bimbingan guru siswa melaksanakan percobaan melihat ciri
fisik tumbuhan rumput, padi, dan mangga untuk menemukan jawaban
mengenai masalah yang ada.
m. Guru membimbing siswa untuk menyusun laporan
n. Guru memberikan kesempatan siswa untuk membacakan laporan hasil
diskusi mereka
o. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menaggapi karya teman
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mereka
p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok
q. Guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah
dilaksanakan
r. Guru memberikan pencerahan tentang materi
s. Guru memberi kesempatan Tanya jawab
t. Guru memberi motivasi siswa untuk belajar di rumah mengenai materi
yang tadi di kaji dan member gambaran tentang materi yang akan di
bahas pertemuan selanjutnya
u. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah
dilakukan.
v. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum
dipahami.
w. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu).
3.2.2.2.2 Pertemuan ke-2
a. Guru bertanya tentang materi sebelumnya
b. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa
c. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan
pembelajaran
d. Guru menampilkan gambar lingkungan alami dan buatan baik yang
terawat maupun yang tidak terawat.
e. Guru memberikan ceramah tentang efek lingkungan terhadap hewan
yang mendiami lingkungan tersebut
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f. Guru menampilkan gambar hewan (kucing, ikan, burung, belalang,
katak)
g. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai hewan hewan
tersebut
h. Guru melakukan tanya jawab tentang setting tempat gambar delman
termasuk lingkungan buatan atau lingkungan alami
i. Guru membagi siswa kedalam kelompok kelompok kecil yang terdiri
dari 3-5 siswa
j. Guru memberikan lembar kerja
k. Guru memberikan kesempatan kelompok untuk berdiskusi tentang
penggolongan hewan
l. Guru membimbing siswa untuk menemukan jawaban mengenai
masalah melalui sumber bacaan yang relevan
m. Dengan bimbingan guru siswa melaksanakan pengamatan hewan
jangkrik belalang, dan ayam untuk menemukan jawaban mengenai
masalah yang ada.
n. Guru membimbing siswa untuk menyusun laporan
o. Guru memberikan kesempatan siswa untuk membacakan laporan hasil
diskusi mereka
p. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menaggapi karya teman
mereka
q. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok
r. Guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah
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dilaksanakan
s. Guru memberikan pencerahan tentang materi
t. Guru memberi kesempatan Tanya jawab
u. Guru memberi motivasi siswa untuk belajar di rumah mengenai materi
yang tadi di kaji dan member gambaran tentang materi yang akan di
bahas pertemuan selanjutnya
v. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah
dilakukan.
w. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum
dipahami.
x. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu).
3.2.2.3 Obervasi
a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA
menggunakan model PBI
b. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran
IPA menggunakan model PBI
c. Melakukan penilaian hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA
menggunakan model PBI
3.2.2.4 Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus 2
b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2
c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi siklus 2
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d. merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya jika indikator
keberhasilan belum tercapai.
e. menyusun laporan jika indikator keberhasilan telah tercapai.

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan
siswa kelas III SDN Gunungpati 02 Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
Dengan jumlah siswa 21 orang, terdiri atas 8 siswa laki-laki dan 13 siswa
perempuan.

3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gunungpati 02, Kecamatan
Gunungpati, Kota Semarang.

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Didalam penelitian ini yang dijadikan variabel adalah sebagai berikut:
a. Model Problem Based Instruction.
b. Peningkatan kualitas pembelajaran IPA, dimana didalamnya meliputi:
1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model
PBI.
2. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model
PBI.
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3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model
PBI.

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA
3.6.1 Sumber data
3.6.1.1 Siswa
Data yang diperoleh mengenai siswa melalui observasi dilakukan secara
berkesinambungan pada siklus pertama dan kedua yaitu berupa hasil belajar
siswa, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran yang dilakukan.
3.6.1.2 Guru
Guru sebagai sumber data dapat dilakukan observasi yaitu keterampilan
guru dalam pembelajaran IPA menggunakan Model PBI (Problem Based
Instruction)
3.6.1.3 Data dokumen
Data dokumen meliputi: a) daftar nilai sebelum dan sesudah dilakukan
PTK, b) catatan lapangan terhadap pembelajaran guru sebelum dilakukan PTK, c)
Foto aktivitas siswa dan guru pada pembelajaran dalam PTK.
3.6.2 Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
3.6.2.1 Data kuantitatif
Data ini berupa hasil belajar siswa yang diambil dari pemberian tes pada
setiap akhir siklus berupa kemampuan siswa memahami materi pembelajaran IPA
menggunakan model Problem Based Instruction
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3.6.2.2 Data kualitatif
Data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi selama tindakan
berlangsung dengan format lembar observasi berupa aktifitas siswa, keterampilan
guru dalam pembelajaran IPA menggunakan Model PBI. Catatan lapangan yang
mengamati siswa serta guru selama pembelajaran berlangsung menggunakan
Model PBI. Serta foto yang diambil selama pembelajan berlangsung.
3.6.3 Teknik pengumpulan data
3.6.3.1 Teknik Tes
Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematik dan objektif untuk
memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang
seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat” (Arikunto, 2006:32).
Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kualitas siswa sebagai hasil
belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Tes yang akan dilakukan adalah tes
tertulis yang akan dilaksanakan pada setiap akhir siklus.
3.6.3.2 Teknik Non Tes
3.6.3.2.1 Teknik Observasi
Menurut Arikunto (2009) Observasi dalah kegiatan pengamatan
(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai
sasaran. Menurut Wihardit (2008). Secara umum observasi bertujuan untuk
mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu. Dalam
penelitian tindakan kelas, observasi terutama ditujukan untuk memantau proses
dan dampak perbaikan yang direncanakan.
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Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru dalam
proses pembelajaran yang menggunakan Model PBI. Lembar observasi dilakukan
untuk mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan didalam
kelas. Alat penilaiannya adalah menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa.
Observasi juga dilakukuan terhadap guru yang sedang mengajar dengan lembar
pengamatan keterampilan guru.
3.6.3.2.2 Teknik Dokumentasi
Menurut Arikunto (2009) dokumen merupakan catatan dari hasil belajar.
Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,
gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis
(diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang
sistematik, padu dan utuh. Jadi Metode dokumenter tidak sekedar mengumpulkan
dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah
dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap
dokumen-dokumen tersebut.
3.6.3.2.3 Teknik Catatan Lapangan.
Menurut Ani (2009) catatan lapangan merupakan catatan yang digunakan
sebagai pengumpul data dalam penilaian kualitatif untuk mencatat kejadiankejadian yang berlangsung selama pembelajaran. Catatan lapangan dalam
penelitian ini digunakan untuk mengetahui keadaan lapangan ketika dilakukan
pembelajaran IPA menggunakan model PBI, sebagai bahan refleksi untuk
menentukan rencana tindakan siklus berikutnya, sehingga perjalanan proses

88

pembelajaran antar siklus dapat dievaluasi kemajuannya dan memperjelas hasil
observasi. Catatan lapangan digunakan merekam kegiatan selama proses
pembelajaran dari siklus pertama sampai siklus kedua yang belum tercantumkan
pada alat pengumpulan data yang lain.
3.6.3.2.4 Wawancara
Wawancara yaitu salah satu alat penilaian nontes yang digunakan untuk
mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan cara tanya
jawab sepihak (Hamdani, 2011:318).
Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pendapat
guru dan siswa kelas III SDN Gunungpati 02 01 tentang pembelajaran yang telah
dilakukan. Wawancara dilakukan pada setiap akhir pembelajaran pada masingmasing pertemuan dalam tiap siklus I dan siklus II.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan adalah :
3.7.1 Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata.
Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase.
Adapun presentase tersebut adalah sebagai berikut:
𝐹=

𝑓𝑖
× 100%
∑𝑓

Keterangan:
∑f = Jumlah frekuensi seluruhnya
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fi = Jumlah frekuensi yang muncul
F = Persentase frekuensi
Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar
siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan
criteria sebagai berikut :
Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar Sswa
Kriteria Ketuntasan
Klasikal
Individual
≥ 85%
≥ 60
< 85%
< 60

Kualifikasi
Tuntas
Tidak Tuntas

3.7.2 Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan
aktifitas siswa dalam Pembelajaran IPA melalui Model Problem Based
Instruction, serta hasil catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan analisis
deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahpisahkan menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini
data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap aktifitas guru dan siswa
serta hasil wawancara siswa sebagi bentuk respon terhadap pembelajaran yang
dilakukan guru.
Hasil dari pengamatan ini dikelompokkan sesuai dengan kategori yang
telah ditentukan. Adapun cara menentukan kategori-kategori yang dimaksud
menurut Poerwanti (2008:6-9) adalah sebagai berikut :
1) Menentukan skor terendah
2) Menentukan skor tertinggi
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3) Mencari median
4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang).
Menurut Herrhyanto (2009:5.3) pembagian rentang menjadi 4 kategori
dilakukan dengan cara menghitung kuartil dari jumlah skor yang ada. Dengan
demikian kita kenal dengan kuartil pertama (K1), kuartil kedua (K2), kuartil
ketiga (K3) sedangkan kuartil keempat (K4) tidak dibicarakan karena
merupakan data yang lengkap. Untuk mengetahui lebih jelas cara menentukan
kualifikasi nilai maka akan dijelaskan dibawah ini:
n1

, n2
k1

, n3

, n4

k2

k3

Untuk menentukan nilai 𝐾𝑖 untuk data digunakan rumus :
1

K1 = 4 ( n + 1 )
2

K2 = median ; Letak K2 = 4 ( n+1 )
3

K3 = K3 = 4 ( n +1 )
Keterangan :
R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor
K2 = Me
Berdasarkan uraian di atas untuk mengukur instrumen keterampilan guru
dan aktifitas siswa adalah sebagai berikut:
3.7.2.1 Analisis data keterampilan guru.
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Jika instrumen terdapat 10 indikator dengan rentangan yang dipakai 1
sampai 4 maka:
Nilai terendah = 10 x 1 = 10
Nilai tertinggi = 10 x 4 = 40
Median Me =

nilai terendah + nilai tertinggi
10 + 40
=
2
2

Median Me = 25
Jika n = 31 maka
1

1

Kuartil pertama (𝐾1 ) = 4 𝑛 + 1 = 4 31 + 1 = 8
1

Besarnya Nilai k1= nilai data ke 8 + 2 nilai data ke 9 – nilai data ke 7
1

= 17 + 2 18 − 16
= 18
Besarnya nilai 𝐾2 = median = 25
3

3

3

Kuartil ketiga (𝐾3 ) :4 𝑛 + 1 = 4 31 + 1 = 4 32 = 24
1

Besarnya nilai k3 = nilai data ke 24 + 2 nilai data ke 25 – nilai data ke 23
1

= 33 + 2 34 − 32
= 34
Jadi kategori skor keterampilan guru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.2.
Kategori Skor Keterampilan Guru
Kategori
Skala
Sangat Baik
34 < skor ≤ 40
Baik
25 < skor ≤ 34
Cukup
18 < skor ≤ 25
Kurang
10 ≤ skor ≤ 18
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3.7.2.2 Analisis data aktifitas siswa
Jika instrumen terdapat 1 indikator dengan rentangan yang dipakai 1 sampai 4
maka:
Nilai terendah = 8 x 1 = 8
Nilai tertinggi = 8 x 4 = 32
Median Me =

nilai terendah + nilai tertinggi
8 + 32
=
2
2
Median Me = 20

Jika

n = 25 maka:
1

1

Kuartil pertama (𝐾1 ) :4 𝑛 + 1 = 4 25 + 1 = 6,5

1

Besarnya Nilai k1= nilai data ke 6 + 2 nilai data ke 7 – nilai data ke 6
1

= 13 + 2 14 − 13
= 13,5
Kuartil kedua (𝐾2 ) = median = 20
3

3

3

kuartil ketiga (𝐾3 ) :4 𝑛 + 1 = 4 25 + 1 = 4 26 = 19,5
1

Besarnya nilai k3= nilai data ke 19 + 2 nilai data ke 20 – nilai data ke 19
1

= 26 + 2 27 − 26
= 26,5
Jadi kategori skor aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.3.
Kategori Skor Aktivitas Siswa

Kategori

Skala

Sangat Baik

26,5 < skor ≤ 32

Baik

20 < skor ≤ 26,5

Cukup

13,5< skor ≤ 20

Kurang

8 ≤ skor ≤ 13,5

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model PBI (Problem Based Instruction)
dikelas III SDN Gunungpati 02 Semarang dapat dikatakan meningkat dengan
indicator keberhasilan sebagai berikut:
a. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui Model PBI meningkat,
dengan kriteria minimal baik.
b. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui Model PBI meningkat,
dengan kriteria minimal baik.
c. 85% siswa kelas III SDN Gunungpati 02 Semarang mengalami ketuntasan
belajar individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran IPA menggunakan model
PBI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN
4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I pertemuan 1
4.1.1.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.1.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus I pertemuan 1 diperoleh data
sebagai berikut:
Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru
Siklus I Pertemuan 1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indikator

skor

kriteria

Mempersiapkan siswa untuk belajar
Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memunculkan permasalahan kepada siswa melalui
demonstrasi atau cerita
Membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimen
Membimbing siswa dalam merencanakan karya.
Membimbing siswa dalam mempresentasikan karya
Melakukan Tanya jawab
Memberi penguatan
Menutup pelajaran
Jumlah Skor Total
Rerata

3
3
2

B
B
C

3

B

2
2
2
3
4
3
27
2.7

C
C
C
B
A
B

94

baik
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan
mengajar yang dicapai guru dalam penelitian menggunakan model Problem Based
Instruction pada siklus I pertemuan 1, diperoleh skor 27, rerata 2,7 dengan
kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru melakukan presensi untuk
mengecek kehadiran siswa, selain itu guru juga menyiapkan peralatan media yang
akan digunakan selama pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan
lagu naik delman untuk memunculkan materi kepada siswa dengan cara yang
kongkrit, menyenangkan bagi siswa. Gambar delman ditampilkan di depan kelas
untuk menarik perhatian siswa. Tingkat keterlihatan gambar sudah baik, terbukti
siswa yang paling belakang bisa melihat gambar delman dengan jelas. Gambar
yang disajikan juga sesuai dengan materi. Guru sudah menyampaikan tujuan
pembelajaran. Guru memunculkan masalah melalui lisan dan bantuan media
gambar yang dibawa oleh guru. Guru sudah membimbing dan mengawasi jalan
nya eksperimen siswa.
Pada saat penyusunan karya kelompok berlangsung, guru membimbing
kelompok untuk menyusun karya laporan sesuai format yang ditentukan. Guru
juga meminta siswa untuk menyelesaikan lembar kerja kelompok yang telah
diberikan sebelumnya. Guru selalu memberikan motivasi saat siswa melakukan
presentasi karya mereka, dengan tujuan siswa merasa bangga dengan karya
mereka dan berani untuk menunjukkan karya mereka di depan kelas. Guru
bertanya kepada siswa untuk menilai kemampuan kelompok, guru juga
memberikesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum jelas.
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Di akhir pembelajaran guru melakukan flash back materi agar siswa benarbenar paham. Guru juga mamberikan penghargaan baik lisan, gesture, dan
memberikan bintang penghargaan kepada siswa dengan tujuan Pemberian
motivasi juga dilkukan oleh guru selama pembelajaran berlangsung, sehingga
bersemangat belajar. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan soal
evaluasi.
Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, guru
memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan guru datang
tepat waktu dengan membawa media pembelajaran berupa gambar delman,
gambar lingkungan, hewan jangkrik, lembar kerja, format penyusunan laporan,
dan lembar evaluasi. Guru mengecek kehadiran siswa dengan memanggil nama
mereka satu persatu. Guru memberikan salam kepada siswa berupa selamat pagi,
dan guru mengulang salam ketika siswa tidak menjawab salam dengan semangat,
hal ini dilakukan guru agar siswa menjadi semangat belajar dari awal
pembelajaran, dan kondisi kelas menjadi lebih kondusif untuk belajar.
Pada keterampilan guru dalam melakukan apersepsi, guru memperoleh skor
3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan apersepsi yang dilakukan guru
sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan pertanyaan yang diberikan relevan
dengan materi tematik yang diberikan. Guru menampilkan gambar delman untuk
memancing perhatian siswa, kemudian guru bertanya tentang pengalaman siswa
berinteraksi dengan delman. Pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa
yang mudah dipahami. Apersepsi berupa beberapa pertanyaan secara lisan pada
siswa yang meliputi “adakah dari kalian yang tahu gambar apa ini?”,. Guru juga
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memimpin siswa untuk menyanyikan lagu naik delman agar suasana kelas lebih
bersemangat dan siswa merasa lebih senang mengikuti pembelajaran. guru
memberikan

panduan

tempo

menyanyikan

lagu

naik

delman

dengan

menggunakan ketukan pada meja maupun tepuk tangan.
Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memperoleh skor 2
dengan kriteria C. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan pembelajaran yang
disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan indikator. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan suara yang lantang dan jelas.
Ketika memunculkan permasalahan kepada siswa melalui demonstrasi atau
cerita, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. hal ini ditunjukkan dengan guru
memunculkan permasalahan dengan dibantu media gambar-gambar. Gambargambar yang ditampilkan sudah sesuai dengan materi tematik yang sedang
diajarkan. Materi tematik yang diajarkan pada siklus I pertemuan ke-1 adalah
tentang tema lingkungan. Guru menampilkan berbagai gambar diantaranya
gambar delman, lingkungan rumah & sekolah, dan gambar hewan. Gambargambar tersebut ditampilkan dengan ukuran cukup besar yakni dengan ukuran
kertas A2, tingkat keterlihatan gambar cukup sehingga seluruh siswa bisa melihat
gambar dengan jelas. Dalam memunculkan masalah guru melakukan tanya jawab
dengan siswa tentang gambar delman, pertanyaan tersebut antara lain “hewan apa
yang digunakan pada delman”, “apa saja yang termasuk mahluk hidup di dalam
gambar delman?”, “mampukah kalian membedakan didalam delman apa sajakah
yang termasuk mahluk hidup dan benda tak hidup?”, “dimanakah delman biasa
berjalan?”, “tempat berjalan delman termasuk lingkungan alami atau buatan?“.

98

Adapun gambar dari delman dan lingkungan yang dimaksud adalah sebagai
berikut :

Gambar 4.1 : Delman dan Lingkungan
Dalam membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimen, guru
memperoleh skor 2 dengan kriteria C. Pelaksanaan eksperimen pada siklus I
pertemuan ke-1 siswa diberi kesempatan untuk membedakan antara mahluk hidup
dan benda tak hidup, serta menyebutkan ciri-ciri mahluk hidup dengan cara
melihat dari berbagai sumber bacaan, kemudian mengamati mengamati mahluk
hidup berupa hewan jangkrik yang disediakan oleh guru dan tumbuhan rumput.
dalam pelaksanaan eksperimen guru terfokus untuk membimbing 2 kelompok
saja, karena pada saat pelaksanaan eksperimen terjadi sedikit kekacauan, 1
kelompok yang terdiri dari 4 siswa laki-laki melepaskan hewan jangkrik di dalam
botol dan menggunakan jangkrik tersebut untuk menakut-nakuti teman mereka,
akibatnya banyak siswa perempuan yang menjerit ketakutan bahkan ada yang
menangis. Akibatnya waktu untuk membimbing semua kelompok kurang karena
guru sibuk untuk menertibkan siswa yang nakal.
Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam merencanakan karya,
guru memperoleh skor 2 dengan kriteria C. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan
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memberikan pengarahan kepada 2 kelompok saja. Pembimbingan kelompok
terfokus kepada 2 kelompok saja, dikarenakan hal yang sama terjadi pada saat
kegiatan eksperimen, guru sibuk untuk mengkondisikan kelompok siswa yang
nakal dan kelompok siswa yang siswa nya menangis. Guru berusaha untuk
menenangkan siswa agar kegiatan penyusunan karya tetap kondusif, guru
memberikan arahan kepada siswa dalam menyusun karya, mulai dari pemberian
nama kelompok, nama anggota kelompok, sampai dengan memberikan
kesempatan bagi siswa yang bingung untuk menyusun karya
Saat guru membimbing siswa dalam mempresentasikan karya, guru
memperoleh skor 2 dengan kriteria C. Hal ini ditunjukkan dengan hanya ada 1
kelompok saja yang mempresentasikan karya mereka, sebelum mempresentasikan
karya guru memberikan pengerahan kepada siswa agar siswa tetap memperhatikan
teman mereka yang akan maju kedepan untuk mempresentasikan karya, guru
menjanjikan kepada siswa bahwa siswa yang berani maju kedepan untuk
mempresentasikan karya kelompok akan diberikan bintang penghargaan. Guru
memberikan pengarahan kepada siswa untuk mempresentasikan karya mereka
dengan suarga yang lantang, jelas, dan tidak terburu-buru. Ketika proses
presentasi karya berlangsung siswa yang maju kedepan untuk mewakili
kelompoknya ternyata pemalu, dan mempresentasikan karya mereka dengan
volume suara kecil, sehingga siswa yang lain tidak bisa mendengar apa yang
sedang dipresentasikan oleh teman mereka, sementara presentasi berlangsung
siswa yang lain terlihat berusaha mendengarkan seksama, hanya 1 kelompok saja
yang terlihat asyik bermain sendiri, dan guru senantiasa untuk mengingatkan
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kelompok tersebut. Ketika guru akan menunjuk kelompok berikutnya untuk
mempresentasikan karya mereka, ternyata waktu pembelajaran tinggal 15 menit,
guru berinisiatif untuk menyudahi sesi presentasi karya dan dilanjutkan ke sesi
berikutnya.
Dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan
kepada siswa dan memberi kesempatan siswa bertanya, namun ketika guru
memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tidak ada siswa yang mengajukan
pertanyaan. Guru terlihat tergesa-gesa dalam pelaksanaan tanya jawab
dikarenakan waktu pembelajaran yang tinggal 10 menit. Selain itu, pertanyaan
tidak diberikan secara merata di antara para siswa/kelompok. Pertanyaan yang
diberikan sudah sesuai degan materi, yakni membedakan mahluk hidup dan benda
tak hidup, kemudian menyebutkan ciri-ciri mahluk hidup.
Ketika memberikan penguatan, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A.
Hal ini ditunjukkan guru dengan memberikan pujian dan tepuk tangan kepada
siswa atas usahanya baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan
kalimat ”hebat”, ”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang
penghargaan bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang
mengikuti pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada kelompok
terbaik guru memberikan lencana kelompok terbaik bergambar singa. Guru juga
sudah memberikan penguatan berupa acungan jempol, dan memberikan penguatan
gestural kepada siswa.
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Pada keterampilan guru dalam menutup pembelajaran, guru memperoleh
skor 3 dengan kriteria B, hal ini ditunjukkan oleh guru dengan menyimpulkan
intisari dari pelajaran yang telah dilakukan, dan melakasanakan evaluasi, untuk
mengerjakan evaluasi siswa diberi waktu 10 menit oleh guru, bagi siswa yang
sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit, boleh langsung dikumpulkan,
setelah waktu habis evaluasi siswa wajib dikumpulkan baik sudah selesai atau
belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru memberikan arahan kepada siswa untuk
menulis identitas nya dengan jelas sebelum mengerjakan evaluasi. Pada tahap
menutup pembelajaran dalam siklus I pertemuan ke-1 ini guru tidak melaksanakan
refleksi.
4.1.1.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus I pertemuan 1 diperoleh data
sebagai berikut:
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Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1
No
1

2

Indikator
Kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran
IPA
Merespon permasalahan
yang disampaikan oleh guru

Jumlah siswa yang
mendapat skor

Ratarata
Skor

Kriteria

1

2

3

4

Total
Skor

2

3

1

4

27

2.70

B

2

3

3

2

25

2.50

B

3

Mengidentifikasi masalah
yang disampaikan oleh guru

2

5

3

0

21

2.10

C

4

Melakukan kegiatan
penyelidikan kelompok

1

5

3

1

24

2.40

C

5
6
7

Merencanakan karya
Mempresentasikan karya
Menganalisis proses
pemecahan masalah

1
2

3
7

3
1

3
0

28
19

2.80
1.90

B
C

3

1

4

2

25

2.50

B

8

Menyimpulkan materi
(kegiatan refleksi)

0

4

4

2

28

2.80

B

19.70
2.46

cukup

Jumlah
Kriteria

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Prboblem Based Instruction pada siklus I pertemuan ke-1 di atas,
diperoleh jumlah rata-rata skor yaitu 19,50. Sehingga diperoleh rata-rata 2,44.
Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus I pertemuan 1 masuk dalam kriteria
cukup ( C ). Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang masih sering ramai dan tidak
tertib, saat guru masuk kedalam kelas untuk memulai pelajaran masih ada siswa
yang berada di luar ruangan, dan sebagian besar siswa masih sibuk bermain di
dalam kelas, ketika guru melakukan apersepsi menggunakan gambar delman dan
menyanyikan lagu naik delman siswa mulai tertarik untuk focus mengikuti
pembelajaran. Siswa sangat antusias ketika guru menjajikan bintang penghargaan
kepada siswa yang rajin untuk mengikuti pembelajaran, terbukti ketika guru

103

mengajukan pertanyaan siswa langsung menjawab dengan lantang dan kelas
menjadi ramai karena hamper semua siswa menjawab pertanyaan bersama-sama
dengan suara lantang, sangat antusias menjawab pertanyaan dari guru. Ketika
guru membagi kelompok belajar sebagian besar siswa menurut dengan system
pembagian kelompok dari guru, namun ada juga beberapa siswa yang ngotot
untuk berkelompok sesuka mereka. Siswa cukup cekatan untuk mengidentifikasi
permasalahan yang diberikan oleh guru melalui cerita lisan, siswa memperhatikan
ceramah guru dengan sesekali berdiskusi dengan teman mereka. Ketika
mengadakan kegiatan penyelidikan kelompok siswa sangat antusias karena
pembelajaran berada di luar ruangan untuk mengamati hewan jangkrik dan
tumbuhan rumput, sebagian besar siswa sudah tertib sesuai instruksi yang
diberikan oleh guru, namun sebagian kecil terutama siswa laki-laki berbuat nakal
dan mengakibatkan kelas menjadi gaduh dan kurang kondusif untuk belajar
sampai dengan tahap penyusunan karya. Ketika melaksanakan presentasi karya
kelompok siswa, siswa yang mempresentasikna karya masih terkesan malu-malu
dengan volume suara yang kecil dan mimic wajah yang nervous.
Pada kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, diperoleh jumlah skor 27
dengan kategori B (baik). Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,14. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa sudah siap dalam mengikuti pelajaran, karena dari
jumlah 10 siswa yang muncul pada 4 deskriptor berjumlah 4 siswa, yang tampak
pada 3 deskriptor berjumlah 3 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 1,
yang tampak pada 1 deskriptor berjumlah 2 siswa. Sikap dan aktivitas siswa saat
awal pembelajaran masih menunjukkan banyak yang belum skiap untuk
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mengikuti pembelajaran, namun setelah guru mengkondisikan kelas dengan
memberikan instruksi dan salam pembukan kondisi kelas berangsur-angsur dapat
kondusif. Ketika guru memberikan salam masih ada beberapa anak yang masih
sibuk sendiri dengan urusannya, sehingga saat itu guru kembali memberikan
salam untuk memfokuskan perhatian siswa kepada guru. Ketika guru memberikan
pertanyaan “apa kabar hari ini?” siswa menjawab “baik pak”, siswa antusias untuk
menjawab salam dari guru suasana kelas sudah kondusif dan siswa tidak lagi
terpaku dengan urusan yang lain.
Dalam Merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru, diperoleh
jumlah skor 28 dengan kategori B (cukup). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10
siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 2 siswa, yang tampak pada 3
deskriptor berjumlah 3 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 3 siswa,
dan yang tampak pada 1 deskriptor berjumlah 2 siswa. Ketika guru memunculkan
masalah kepada siswa melalui ceramah dan pertanyaan “dalam gambar delman
apa saja yang termasuk mahluk hidup dan apa saja yang termasuk benda tak
hidup?, mengapa kalian bisa menggolongkan itu menjadi mahluk hidup? Apa
bedanya mahluk hidup tersebut dengan benda tak hidup?. Siswa menjawab
pertanyaan guru dengan suara lantang tapi tidak mengacungkan jari terlebih
dahulu, sehingga kelas malah menjadi riuh. Hanya beberapa anak saja yang diam
ketika guru memberikan pertanyaan.
Aktivitas siswa dalam mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh
guru memperoleh jumlah skor 21 dengan kategori C (cukup). Dari jumlah 10
siswa yang tidak ada yang nampak pada 4 deskriptor, yang tampak pada 3
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deskriptor berjumlah 3 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 5 siswa.
Dan yang tampak pada 1 deskriptor berjumlah 2 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 2,10. Hal ini ditunjukkan dengan siswa terlihat berdiskusi
dengan teman sekelompok, mengeluarkan pendapat ketika guru memberikan
kesempatan untuk berpendapat. Siswa kurang dapat untuk mengidentifikasi
permasalahan yang disampaikan oleh guru, dikarenakan instruksi guru yang
kurang jelas diawal pembelajaran.
Aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan penyelidikan kelompok,
diperoleh jumlah skor 24 dengan kategori cukup (C). Hal ini ditunjukkan pada
saat siswa melaksanakan pengamatan terhadap hewan jangkrik dan tumbuhan
rumput mereka melaksanakan pengamatan dengan seksama, sikap dan aktivitas
mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan cukup kondusif, namun
didalam pelaksanaan pengamatan ada 1 kelompok yang nakal dengan melepaskan
hewan jangkrik didalam botol dan digunakan untuk menakut-nakuti teman
mereka, akibatnya teman mereka menangis karena ketakutan dengan adanya
hewan jangkrik yang dilepaskan. Siswa terlihat senang dan antusias mengikuti
kegiatan pengamatan, namun pada saat pengamatan siswa tidak menggunakan
buku atau sumber bacaan lain sebagai refernsi untuk pengamatan mereka. Dari
jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 1 siswa, dan yang
tampak pada 3 deskriptor berjumlah 3 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor
berjumlah 5 siswa, dan yang tampak pada 1 deskriptor berjumlah 1 siswa, Ratarata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,40.
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Dalam merencanakan karya, diperoleh jumlah skor 28 dengan kategori baik
(B). Hal ini ditunjukkan pada keaktifan siswa. Dari jumlah 10 siswa yang tampak
pada 3 deskriptor berjumlah 1 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 7
siswa, dan yang tampak pada 1 deskriptor berjumlah 2 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 2,80. Dalam penyusunan karya kelompok, siswa sudah
menyusun karya kelompok sesuai tahapan, namun pengerjaan tugas masih
dibebankan pada satu orang saja, mereka tidak bekerja sama untuk menyusun
karya kelompok, selain itu siswa juga tidak banyak bertanya dikarenakan mereka
sibuk sendiri dengan tugas yang dikerjakan, sementara teman yang lain ada yang
ikut membantu, ada yang bermain sendiri, dan bahkan ada yang mengganggu
temannya.
Aktivitas siswa ketika mempresentasikan karya, memperoleh jumlah skor
19 dengan kategori vukup (C). Hal ini ditunjukkan dari 10 siswa yang tampak
pada 3 deskriptor berjumlah 1 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 7
siswa, dan yang tampak pada 1 deskriptor berjumlah 2 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 1,90. Ketika guru menunjuk salah satu kelompok untuk
melaksanakan presentasi karya mereka, tidak ada anggota kelompok yang mau
untuk mewakili ke depan, lalu guru menunjuk kelompok lain untuk
mempresentasikan karya mereka. Siswa membacakan hasil karya mereka berupa
laporan, namun sayangnya volume suara siswa dalam membacakan karya mereka
kurang besar, sehingga siswa yang lain kurang bisa mendengar apa yang sedang
dipresentasikan oleh taman mereka, guru berinisiatif untuk mengulang apa yang
telah disampaikan oleh teman mereka, agar apa yang disampaikan oleh teman
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mereka bisa didengar oleh semua siswa. Dalam presentasi kali ini hanya ada 1
kelompok saja yang mempresentasikan karya mereka dikarenakan waktu
pembelajaran yang hampir usai, jadi guru berinisiatif untuk menyudahi sesi
presentasi karya.
Dalam menganalisis proses pemecahan masalah, diperoleh jumlah skor 25
dengan kategori B (baik). Hal ini dapat dilihat Dari jumlah 10 siswa yang tampak
pada 4 deskriptor berjumlah 2 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 4
siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 1 siswa, dan yang tampak pada 1
deskriptor berjumlah 3 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,5. Pada
saat kegiatan analisis proses pemecahan masalah siswa sudah mengingat proses
dalam pemecahan masalah ketika pembelajaran berlangsung, beberapa siswa
mengungkapkan pendapat mereka tentang cara belajar yang telah mereka lakukan
sebelumnya, namun sedikit sekali siswa yang sudah bisa menganalisis kelemahan
pembelajaran yang telah dilakukan.
Siswa dalam menyimpulkan materi, diperoleh jumlah skor 28 dengan
kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4
deskriptor berjumlah 2 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 4 siswa,
dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 4 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 2,8. Siswa sudah dapat mengingat materi dengan
menyembutkan poin poin seperti ciri-ciri mahluk hidup, membedakan mahluk
hidup dan benda tak hidup, beberapa juga sudah dapat untuk merumuskan pokok
materi dengan baik, namun sayangnya hanya ada beberapa siswa saja yang
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bertanya kepada guru ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya bagi
siswa yang kurang jelas dalam menerima materi.
4.1.1.2 Paparan Hasil Belajar Siklus I pertemuan 1
Hasil tes pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction pada siklus I pertemuan 1, diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus I pertemuan 1

Nilai

Frekuensi

Persentase

Kualifikasi

78 - 95
60 - 77
42 - 59
24 - 41
6 - 23
Jumlah

2
8
8
3
0
21

9,52 %
38,09 %
38,09 %
14,28 %
0%
100%

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa tes pembelajaran
IPA melalui model pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus I
pertemuan 1 diperoleh hasil bahwa 47,61 % atau sebanyak 10 siswa dari 21 siswa
mengalami ketuntasan belajar sedangkan 52,39 % atau 11 siswa lainnya belum
tuntas. Rata-rata nilai yang diperoleh dalam hasil tes pembelajaran IPA adalah
sebesar 60 dengan nilai terendah 35 dan nilaingi tertinggi 85. Nilai yang paling
sering muncul pada siklus I pertemuan 1 ini adalah nilai antara 42-59 dan nilai
antara 60-77.
Data hasil tes pembelajaran IPA siklus I pertemuan 1, juga dapat dijabarkan
dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:
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8

8

8

7
Frekuensi

6
5
4

3

3
2
1

2

0

0
6 - 23

24 - 41

42 - 59

60 - 77

78 - 95

Nilai

Gambar 4.2 Diagram Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus I pertemuan 1

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar pada pembelajaran IPA
belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya
85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual > 60.
4.1.1.3 Refleksi
Refleksi pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction, difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas
siswa, dan (4) hasil tes pembelajaran IPA.
Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi tersebut adalah
sebagai berikut:
4.1.1.3.1 Keterampilan Guru
Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus I
pertemuan 1, sebagai berikut:
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Pada pertemuan 1, keterampilan guru dalam pembelajaran secara
keseluruhan sudah masuk dalam kategori B (baik), tetapi masih ada beberapa
kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu:
1) Dalam melakukan apersepsi, guru belum mengulas mata pelajaran sebelumnya.
2) Ketika menyampaikan tujuan pembelajaran guru tidak memperhatikan
kondusifitas kelas untuk menerima ceramah dari guru.
3) Pertanyaan seputar gambar yang diberikan, dalam rangka memunculkan
permasalahan kepada siswa, guru tidak memberikan kesempatan berfikir
kepada siswa.
4) Kegiatan Tanya jawab guru tidak memberikan instruksi kepada siswa untuk
mengacungkan jari dahulu kepada siswa yang akan menjawab pertanyaan guru.
5) Ketika pembagian kelompok guru tidak membagi siswa secara heterogen,
pembagian kelompok diserahkan kepada siswa.
6) Kegiatan pembimbingan kelompok guru hanya terfokus kepada 2 kelompok
saja
7) Kegiatan presentasi karya siswa, guru tidak mengkondisikan siswa untuk
memperhatikan presentasi di depan kelas
8) Ketepatan mengelola waktu, guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan waktu yang ditetapkan, tidak menutup kegiatan pembelajaran tepat
waktu dan saat selesai pembelajaran, guru tidak memberikan tindak lanjut.
4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa
Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus I
pertemuan 1, sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil observasi pada 8 indikator pada siklus I pertemuan 1,
aktivitas siswa secara keseluruhan masuk dalam kategori C (cukup), dari 8
indikator yang ada belum ada satupun yang mendapatkan skor maksimal. Masih
banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu:
1) Siswa belum maksimal dalam memperhatikan penjelasan guru. Sebagian
besar siswa belum memperhatikan penjelasan dari guru secara sepenuhnya
dan mencatat hal-hal yang penting yang diutarakan oleh guru.
2) Dalam pembentukan kelompok masih kurang kondusif, siswa masih ramai
dalam pembentukan kelompok, tidak mau bergabung dengan teman satu
kelompoknya, malu untuk bergabung dengan teman satu kelompoknya.
3) Siswa masih bingung dalam melaksakan tahapan identifikasi masalah,
pengamatan, penyusunan karya, dan evaluasi proses pembelajaran.
4) Siswa masih malu untuk mengemukakan pendapat pada saat presentasi
diskusi.
5) Partisipasi

dan

keaktifan

siswa

dalam

melaksanakan

pengamatan,

penyusunan karya, presentasi, dan evaluasi masih kurang.
6) Keberanian dan inisiatif siswa dalam bertanya masih rendah. Sebagian besar
siswa belum berani dalam bertanya.
7) Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran
masih kurang. Tidak semua siswa ikut merefleksikan maupun menyimpulkan
pembelajaran.
8) Siswa suka bermain sendiri ketika belajar, mengobrol dengan teman, bahkan
mengganggu teman.
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9) Siswa masih kurang dalam kedisiplinan, seperti ketika mulai pembelajaran
masih ada yang makan, berlarian di luar, bermain main di dalam kelas
4.1.1.3.3 Hasil Belajar
Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction siklus I pertemuan 1, rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 60.
Jika dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 35 dan nilai
tertinggi yaitu 85. Sebanyak 10 siswa dari 21 atau 47,61 % siswa mengalami
ketuntasan belajar sedangkan 52,39 % atau 11 siswa lainnya belum tuntas.
Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih
belum mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Mengacu pada indicator
keberhasilan dalam penelitian untuk variabel hasil belajar masih dikatakan belum
dapat tercapai pada proses pembelajaran siklus pertama. Indikator keberhasilan
yang ditetapkan adalah 85% siswa mengalami ketuntasan hasil belajar, sehingga
harus diadakan perbaikan untuk siklus I pertemuan 2.
4.1.1.4 Revisi
Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:
4.1.1.4.1 Keterampilan Guru
1) Guru perlu mengulas mata pelajaran yang lalu saat melakukan apersepsi.
2) Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru harus menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan jelas dan dalam kondisi kelas yang kondusif.

113

3) Guru perlu memberikan kesempatan berpikir pada saat memberi pertanyaanpertanyaan seputar video dan gambar.
4) Guru hendaknya memberiperhatian khusus kepada siswa nakal yang
berpotensi untuk mengganggu temannya.
5) Guru hendaknya ketika melaksanakan tanya jawab dengan siswa,
memberikan instruksi siswa untuk tertib dengan cara mengacungkan jari
sebelum menjawab pertanyaan.
6) Dalam membimbing pelaksanaan eksperimen guru hendaknya memberikan
isntruksi yang jelas kepada siswa, selain itu ketegasan guru dalam
membimbing siswa yang nakal perlu ditingkatkan
7) Dalam membimbing pembentukan kelompok, guru perlu membagi kelompok
kedalam kelompok heterogen, tidak monogen satu jender seperti yang terjadi
di siklus I pertemuan ke-1, guru perlu mengatur siswa dalam menempati
kelompoknya, selain itu juga diperlukan ketegasan guru dalam membagi
kelompok, guru perlu memberi reward and punishment bagi siswa yang rajin
dan nakal dalam kelompok.
8) Dalam membimbing kerja kelompok guru hendaknya membimbing semua
kelompok secara merata, tidak hanya terfokus pada 2 kelompok saja.
9) Guru perlu menetapkan lamanya waktu pada saat membimbing siswa dalam
diskusi kelompok.
10) Guru perlu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapi hasil presentasi dan menutup presentasi ketika membimbing
siswa mempresentasikan hasil diskusi.
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11) Dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab, guru perlu memberikan waktu
berpikir untuk bertanya dan menjawab. Selain itu, pertanyaan diberikan
secara merata di antara para siswa/kelompok
12) Dalam ketepatan mengelola waktu, guru harus melaksanakan pembelajaran
sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan perlu memberikan tindak
lanjut.menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu.
4.1.1.4.2 Aktivitas Siswa
1) Guru perlu memusatkan perhatian siswa, agar siswa terfokus kepada
pembelajaran dan tidak sibuk dengan kegiatan lain.
2) Guru perlu membangkitkan motivasi siswa, agar bisa lebih aktif dalam
menanggapi apersepsi, dalam bertanya, ataupun hal-hal lain terkait dengan
pembelajaran
3) Membimbing siswa secara keseluruhan, agar siswa ikut menyimpulkan hasil
diskusi dan melakukan refleksi
4) Memotivasi siswa untuk mau bertanya dan mengungkapkan pendapatnya
dengan memberikan reward berupa benda/hadiah sehingga siswa merasa
senang.
5) Guru memotivasi siswa supaya mereka mau memberikan masukan terhadap
hasil karangan temannya.
6) Guru menjelaskan kembali tentang bagaimana cara menyusun karya hasil
pengamatan yang benar.
7) Guru mendorong dan membangkitkan kepercayaan diri siswa supaya siswa
mau untuk mempresentasikan karya kelompoknya tanpa malu-malu.
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8) Guru memberi kesempatan siswa untuk berani mengungkapakan pendapatnya
tentang mengevaluasi cara pemecahan masalah maupun menyimpukan
materi.
9) Guru perlu memberikan instruksi lebih jelas kepada siswa.
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 2
4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data
sebagai berikut:
Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru
Siklus I Pertemuan 2
No Indikator
1
2
3
4

skor kriteria

Mempersiapkan siswa untuk belajar
3
Melakukan apersepsi
3
Menyampaikan tujuan pembelajaran
3
Memunculkan permasalahan kepada siswa melalui
3
demonstrasi atau cerita

5
Membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimen
6
Membimbing siswa dalam merencanakan karya.
7
Membimbing siswa dalam mempresentasikan karya
8
Melakukan Tanya jawab
9
Memberi penguatan
10 Menutup pelajaran
Jumlah Skor Total
Rerata

3
3
2
3
4
4
31
3.1

B
B
B
B
B
B
C
B
A
A
baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan mengajar
yang dicapai guru dalam penelitian menggunakan model Problem Based
Instruction pada siklus I pertemuan 2, diperoleh skor 31, rerata 3,1 dengan
kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru datang tepat waktu, melakukan
presensi untuk mengecek kehadiran siswa, selain itu guru juga menyiapkan
peralatan media yang akan digunakan selama pembelajaran. Guru mengajak siswa
untuk melihat gambar singa memangsa kijang dalam rangka memunculkan
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masalah kepada siswa dengan cara yang kongkrit, menyenangkan bagi siswa.
Tingkat keterlihatan gambar sudah baik, terbukti siswa yang paling belakang bisa
melihat gambar delman dengan jelas. Gambar yang disajikan juga sesuai dengan
materi. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memunculkan
masalah melalui lisan dan bantuan media gambar yang dibawa oleh guru. Guru
sudah membimbing dan mengawasi jalan nya eksperimen siswa. Saat penyusunan
karya kelompok berlangsung, guru membimbing kelompok untuk menyusun
karya laporan sesuai format yang ditentukan. Guru juga meminta siswa untuk
menyelesaikan lembar kerja kelompok yang telah diberikan sebelumnya. Guru
sudah memberikan motivasi saat siswa melakukan presentasi karya mereka,
dengan tujuan siswa merasa bangga dengan karya mereka dan berani untuk
menunjukkan karya mereka di depan kelas. Guru bertanya kepada siswa untuk
menilai kemampuan kelompok, guru juga memberi kesempatan siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum jelas. Di akhir pembelajaran guru melakukan
flash back materi agar siswa benar-benar paham. Guru juga mamberikan
penghargaan baik lisan, gesture, dan memberikan bintang penghargaan kepada
siswa dengan tujuan Pemberian motivasi juga dilkukan oleh guru selama
pembelajaran berlangsung, sehingga siswa bersemangat dalam pembelajaran.
Guru menutup pembelajaran dengan memberikan soal evaluasi, refleksi dan
menyimpulkan pembelajaran.
Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, guru
memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan guru datang
tepat waktu, guru mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar, lembar

118

kerja, format penyusunan laporan, dan lembar evaluasi di meja guru dengan rapi.
Guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak berangkat
pada hari itu. Guru memberikan salam kepada siswa, guru mengulang salam
ketika siswa tidak menjawab salam dengan semangat, hal ini dilakukan guru agar
siswa menjadi semangat belajar dari awal pembelajaran, dan kondisi kelas
menjadi lebih kondusif untuk belajar.
Pada keterampilan guru dalam melakukan apersepsi, guru memperoleh skor
3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan apersepsi yang dilakukan guru
relevan dengan materi yang diberikan. Guru bertanya tentang materi sebelumnya
yakni materi membedakan mahluk hidup benda tak hidup dan ciri-ciri mahluk
hidup, kemudian guru memberikan penjelasan bahwa pembelajaran yang
dilakukan masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya yakni mengkaji
mahluk hidup
Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan pembelajaran yang
disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan indikator dan topik pembelajaran,.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan suara yang lantang dan jelas.
Keterampilan guru dalam memunculkan

permasalahan kepada siswa

melalui demonstrasi atau cerita, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. hal ini
ditunjukkan dengan guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media
gambar-gambar. Gambar-gambar yang ditampilkan sudah sesuai dengan materi
tematik yang sedang diajarkan. Materi yang diajarkan adalah tema lingkungan
dengan focus mata pelajaran IPA dengan bahasan kebutuhan mahluk hidup, Guru
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menampilkan beberapa

gambar diantaranya gambar singa memangsa kijang,

kelinci makan wortel, burung dan sarangnya, lingkungan rumah. Gambar-gambar
tersebut ditampilkan dengan ukuran cukup besar yakni dengan ukuran kertas A2,
tingkat keterlihatan gambar cukup sehingga seluruh siswa bisa melihat gambar
dengan jelas. Dalam memunculkan masalah guru melakukan tanya jawab dengan
siswa tentang gambar singa memangsa kijang, pertanyaan tersebut antara lain
“apa yang kalian lihat dari gambar tersebut?”, “mengapa singa menerkam kijang
tersebut?”, “apa yang terjadi jika singa tidak memakan kijang tersebut?”,
“mengapa kelinci itu makan wortel?”, “apa persamaan kelinci dan singa yang ada
di gambar?“. “burung tersebut memiliki sarang, apa akibatnya jika burung tidak
punya sarang?“. Adapun gambar- gambar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3 : media gambar siklus I pertemuan 2
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Dalam membimbing siswa dalam melaksanakan pengamatan, guru
memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Pelaksanaan eksperimen pada siklus I
pertemuan ke-2 siswa untuk mengetahui kebutuhan mahluk hidup, siswa diberi
kesempatan untuk mengamati hewan jangkrik yang mati di dalam botol karena
kehabisan oksigen. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk menahan
nafas mereka selama 5 detik, dan menulis apa yang mereka rasakan ketika mereka
menahan nafas, guru memeberikan instruksi kepada siswa untuk mengingat apa
yang terjadi ketika mereka telat makan, kemudian mengisi lembar kerja yang telah
disediakan guru. dalam pelaksanaan pengamatan guru sudah membimbing hampir
semua kelompok dengan intensif, guru membimbing 4 kelompok dari 5 kelompok
yang ada, sendagkan 1 kelompok yang lain tidak dibimbing oleh guru karena guru
merasa kelompok tersebut sudah bisa. Kegiatan pengamatan berjalan cukup
kondusif.
Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam merencanakan karya,
guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan
memberikan pengarahan kepada 4 dari 5 kelompok. Hanya 1 kelompok yang tidak
dibimbing oleh guru, karena guru sudah yakin dengna kemampuan kelompok
tersebut. Guru memberikan arahan kepada siswa dalam menyusun karya, mulai
dari pemberian nama kelompok, nama anggota kelompok, sampai dengan
memberikan kesempatan bagi siswa yang bingung untuk menyusun karya
Pada keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan
karya, guru memperoleh skor 2 dengan kriteria C. Hal ini ditunjukkan dengan
hanya ada 2 kelompok saja yang mempresentasikan karya mereka, sebelum
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mempresentasikan karya guru memberikan pengerahan kepada siswa agar siswa
tetap

memperhatikan

teman

mereka

yang

akan

maju

kedepan

untuk

mempresentasikan karya, dan teman sekelompok membantu teman mereka yang
didepan apabila mengalami kesulitan. guru menjanjikan kepada siswa bahwa
siswa yang berani maju kedepan untuk mempresentasikan karya kelompok akan
diberikan bintang penghargaan. Guru memberikan pengarahan kepada siswa
untuk mempresentasikan karya mereka dengan suarga yang lantang, jelas, dan
tidak terburu-buru. Ketika proses presentasi karya berlangsung siswa yang maju
kedepan untuk mewakili kelompoknya sudah cukup baik, guru memberikan
kebijakan siswa yang maju memperesentasikan karya boleh ditemani oleh teman
satu kelompok, dengan alasan agar presentasi yang dilakukan siswa lebih percaya
diri. Guru menegur siswa yang ramai ketika teman mereka melaksanakan
presentasi karya didepan kelas. Guru memastikan bahwa suara teman mereka
yang melaksanakan presentasi kelompok dapat didengar oleh teman mereka
dengan cara bertanya kepada siswa yang duduk paling belakang.
Dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan
kepada siswa dan memberi kesempatan siswa bertanya. Guru menjawab
pertanyaan siswa dengan jelas dan memastikan siswa sudah jelas dengan jawaban
guru, namun sayangnya guru tidak memberikan apresiasi kepada siswa yang
berani bertanya. Pertanyaan yang diberikan sudah sesuai degan materi, yakni
mengetahui kebutuhna mahluk hidup.
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Dalam memberi penguatan, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal
ini ditunjukkan guru dengan memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa
atas usahanya baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan kalimat
”hebat”, ”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang penghargaan
bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang mengikuti
pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada kelompok terbaik guru
memberikan lencana kelompok terbaik bergambar singa. Guru juga sudah
memberikan penguatan berupa acungan jempol, dan memberikan penguatan
gestural kepada siswa.
Pada keterampilan guru dalam menutup pembelajaran, guru memperoleh
skor 4 dengan kriteria A, hal ini ditunjukkan oleh guru dengan menyimpulkan
intisari dari pelajaran yang telah dilakukan, dan melakasanakan evaluasi, dan
melaksankan

refleksi.

Guru

menyimpulkan

intisari

dan

merefleksikan

pembelajaran bersama-sama dengan siswa dengan cara guru bertanya kepada
siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan dan
menyimpulkan pembelajaran. Untuk pelaksanaan evaluasi siswa diberi waktu 10
menit oleh guru, bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit,
boleh langsung dikumpulkan, setelah waktu habis evaluasi siswa wajib
dikumpulkan baik sudah selesai atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru
memberikan arahan kepada siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas
sebelum mengerjakan evaluasi.
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4.1.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data
sebagai berikut:
Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2

No

Indikator

Jumlah siswa
yang mendapat
skor
1

2

3

4

Jumlah
Total
Skor

Ratarata
Skor

Kriteria

1

Kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran IPA

0

3

2

5

32

3.20

B

2

Merespon permasalahan yang
disampaikan oleh guru

0

4

3

3

29

2.90

B

3

Mengidentifikasi masalah yang
disampaikan oleh guru

1

4

3

2

26

2.60

B

4

Melakukan kegiatan penyelidikan
kelompok

1

3

3

3

28

2.80

B

5
6
7

Merencanakan karya
Mempresentasikan karya
Menganalisis proses pemecahan
masalah

0
1

5
4

1
5

4
0

29
24

2.90
2.40

B
C

1

3

1

5

30

3.00

B

8

Menyimpulkan materi (kegiatan
refleksi)

0

5

1

4

29

2.90

B

22.70
2.84

baik

Jumlah
Kriteria

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Prboblem Based Instruction pada siklus I pertemuan ke-2 di atas,
diperoleh jumlah keseluruhan yaitu 22,70. Sehingga diperoleh rata-rata 2,84. Hasil
observasi aktivitas siswa untuk siklus I pertemuan 1 masuk dalam kriteria baik
(B). Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang sudah cukup tertib dalam mengikuti
pembelajaran, saat guru masuk kedalam kelas untuk memulai pelajaran sudah
tidak ada siswa yang berkeliaran di luar kelas, namu ada beberapa siswa yang
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masih sibuk bermain di dalam kelas, ketika guru melakukan apersepsi dengan cara
menanyakan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, siswa menjawab
pertanyaan guru dengan mudah.. Siswa masih antusias ketika guru menjajikan
bintang penghargaan kepada siswa yang rajin untuk mengikuti pembelajaran.
Ketika guru membagi kelompok belajar seluruh siswa menurut dengan sistem
pembagian kelompok dari guru, meskipun ada beberapa siswa yang menggerutu
dengan pengelompokan guru. Siswa cukup cekatan untuk mengidentifikasi
permasalahan yang diberikan oleh guru melalui cerita lisan, siswa memperhatikan
ceramah guru dengan sesekali berdiskusi dengan teman mereka. Ketika
mengadakan kegiatan penyelidikan kelompok siswa sudah tertib dengan
mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Ketika penyusunan karya
kelompok, siswa sudah cukup disiplin dalam penyusunan karya, hanya ada
beberapa siswa saja yang nampak bermalas-malasan di dalam kelompok. Ketika
melaksanakan presentasi karya kelompok siswa, siswa sudah melaksanakan
presentasi dengan baik, siswa cukup percaya diri dalam mempresentasikan karya
kelompok. Pada sesi analisis pemecahan masalah belum cukup banyak siswa yang
bisa menganilisis kekurangan pembelajaran, kebanyakan dari siswa hanya
mengingat

proses-proses

pembelajaran, namun keberanian siswa

dalam

mengungkapkan pendapat mereka tentang pembelajaran sudah cukup baik. Dalam
menyimpulkan materi pembelajaran siswa sudah mengingat materi pembelajaran
dan mampu untuk merumuskan pokok materi.
Pada kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, diperoleh jumlah skor 32
dengan kategori B (baik). Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,2. Hal ini
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menunjukkan bahwa siswa sudah siap dalam mengikuti pelajaran, karena dari
jumlah 10 siswa yang muncul pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, yang tampak
pada 3 deskriptor berjumlah 2 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor
berjumlah 3.

Sikap dan aktivitas siswa saat awal pembelajaran sudah

menunjukkan perbaikan dari pertemuan sebelumnya, sudah tidak ada siswa yang
masih bermain di luar kelas, namun masih ada siswa yang masih berlarian didalm
kelas dan tidak mempersiapkan alat tulis mereka. Sebagian besar siswa sudah siap
untuk mengikuti pembelajaran dengan duduk rapi di kursi mereka masing masing.
Siswa nampak antusias dengan pembelajaran yang akan dilakukan, ketika guru
memberikan salam siswa menjawab salam tersebut dengan kompak.
Dalam Merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru, diperoleh
jumlah skor 29 dengan kategori B (cukup). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10
siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 3 siswa, yang tampak pada 3
deskriptor berjumlah 3 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 4
siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,9. siswa sudah merspon
permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan baik, mereka sudah
memperhatikan penjelasan guru bahkan beberapa dari siswa merespon
permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan bertanya. Ketika guru bertanya
kepada siswa mengenai gambar fenomena singa memangsa kijang, siswa
berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dari guru, namun mereka masih
terbiasa menjawab pertanyaan dari guru dengan serentak, tidak mengacungkan
jari terlebih dahulu
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Aktivitas siswa dalam mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh
guru memperoleh jumlah skor 26 dengan kategori baik (B). Dari jumlah 10 siswa
yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 2 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 3 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 4 siswa. Dan yang
tampak pada 1 deskriptor berjumlah 1 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa
yaitu 2,6. Hal ini ditunjukkan dengan siswa berdiskusi dengan teman sekelompok
tentang permasalahan yang disampaikan oleh guru diantaranya fenomena singa
memakan kijang, kelinci makan wortel, siswa-siswi yang selalu sarapan, makan
siang, dan makan malam, fenomena burung yang memiliki sarang. Beberapa
siswa mengeluarkan pendapat ketika guru memberikan kesempatan untuk
berpendapat. Siswa sudah dapat merumuskan masalah yang disampaikan oleh
guru melalui gambar dan cerita guru yakni kebutuhan mahluk hidup dan akibat
jika kebutuhan mahluk hidup tidak terpenuhi.
Aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan penyelidikan kelompok,
diperoleh jumlah skor 28 dengan kategori B (baik) . Hal ini ditunjukkan pada saat
siswa melaksanakan pengamatan terhadap hewan jangkrik yang telah mati akibat
didiamkan didalam botol tertutup rapat selama 3 hari-3malam, sikap dan aktivitas
mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan cukup kondusif, Siswa
terlihat senang dan antusias mengikuti kegiatan pengamatan, saat pengamatan
siswa sudah menggunakan buku atau sumber bacaan lain sebagai referensi untuk
pengamatan mereka. Dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor
berjumlah 3 siswa, dan yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 3 siswa, yang
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tampak pada 2 deskriptor berjumlah 3 siswa, dan yang tampak pada 1 deskriptor
berjumlah 1 siswa, Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,8.
Dalam merencanakan karya, diperoleh jumlah skor 29 dengan kategori B
(baik). Hal ini ditunjukkan pada keaktifan siswa. Dari jumlah 10 siswa yang
tampak pada 4 deskriptor berjumlah 4 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 1 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 5 siswa. Ratarata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,9. Dalam penyusunan karya kelompok,
siswa sudah menyusun karya kelompok sesuai tahapan yang ditentukan oleh guru,
namun pengerjaan tugas masih dibebankan pada satu orang saja, dalam
pengerjaan karya sebagian besar siswa sudah berdiskusi dalam pengerjaan tugas,
beberapa siswa sudah berbagi tugas dengan mereka dan bertanya kepada guru
mengenai hal yang dirasa sulit.
Aktivitas siswa ketika mempresentasikan karya, memperoleh jumlah skor
24 dengan kategori C (cukup). Hal ini ditunjukkan dari 10 siswa yang tampak
pada 3 deskriptor berjumlah 5 siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 4
siswa, dan yang tampak pada 1 deskriptor berjumlah 1 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 2,4. Siswa sudah melakukan presentasi karya didepan kelas,
siswa juga sudah mengeluarkan pendapat mereka tentang karya yang mereka
presentasikan, namun pada sesi presentasi siswa tidak memberi kesempatan teman
mereka untuk menanggapi karya mereka
Dalam menganalisis proses pemecahan masalah, diperoleh jumlah skor 30
dengan kategori B (baik). Hal ini dapat dilihat dari jumlah 10 siswa yang tampak
pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 1
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siswa, yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 3 siswa, dan yang tampak pada 1
deskriptor berjumlah 1 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,0.
Dalam kegiatan analisis proses pemecahan masalah siswa sudah dapat mengingat
proses dalam pemecahan masalah ketika pembelajaran berlangsung, beberapa
siswa mengungkapkan pendapat mereka tentang cara belajar yang telah mereka
lakukan sebelumnya, beberapa siswa sudah bisa menganalisis kelemahan
pembelajaran yang telah dilakukan, namun ada juga beberapa siswa yang tidak
melaksanakan aktivitas analisis pemecahan masalah sama sekali.
Dalam menyimpulkan materi, diperoleh jumlah skor 29 dengan kategori B
(baik). Hal ini ditunjukkan dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor
berjumlah 4 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 1 siswa, dan yang
tampak pada 2 deskriptor berjumlah 5 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa
yaitu 2,9. Siswa sudah melakukan kegiatan refleksi dengan mengingat materi,
merumuskan pokok materi, bahkan beberapa siswa antusias untuk bertanya
kepada guru tentang hal yang mereka belum pahami dari materi
4.1.2.2 Paparan Hasil Belajar Siklus I pertemuan 2
Hasil tes pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction pada siklus I pertemuan 2, diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus I pertemuan 2
Nilai

Frekuensi

Persentase

Kualifikasi

78 - 95
60 - 77
42 - 59
24 - 41
6 - 23

2
10
6
3
0

9,54 %
47,61 %
28,57 %
14,28 %
0%

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
-

Jumlah

21

100%
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Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa tes pembelajaran
IPA melalui model pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus I
pertemuan ke-2 diperoleh hasil bahwa 57,14 % atau sebanyak 12 siswa dari 21
siswa mengalami ketuntasan belajar sedangkan 42,86 % atau 9 siswa lainnya
belum tuntas. Rata-rata nilai yang diperoleh dalam hasil tes pembelajaran IPA
adalah sebesar 60,48 dengan nilai terendah 35 dan nilaingi tertinggi 80. Nilai
yang paling sering muncul pada siklus I pertemuan 1 ini adalah nilai antara 60-77.
Data hasil tes pembelajaran IPA siklus I pertemuan ke-2, juga dapat
dijabarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:
10

10
9
8
Frekuensi

7
6

6
5
4

3

3
2
1

2

0

0
6 - 23

24 - 41

42 - 59

60 - 77

78 - 95

Nilai

Gambar 4.4 Diagram Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus I pertemuan 2

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar pada pembelajaran IPA
belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya
85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual > 60.
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4.1.2.3 Refleksi
Refleksi pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction, difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas
siswa, dan (3) hasil tes pembelajaran IPA.
Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi tersebut adalah
sebagai berikut:
4.1.2.3.1 Keterampilan Guru
Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus I
pertemuan 2, sebagai berikut:
Pada pertemuan 2, keterampilan guru dalam pembelajaran secara
keseluruhan sudah masuk dalam kategori B (baik), tetapi masih ada beberapa
kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu:
1. Dalam melakukan apersepsi, guru belum memotivasi siswa untuk lebih
bersemangat mengikuti pembelajaran
2. Ketika memberi pertanyaan seputar gambar dalam rangka memunculkan
permasalahan kepada siswa, guru tidak memberikan kesempatan berfikir
kepada siswa.
3. Kegiatan Tanya jawab, guru hanya terfokus kepada beberapa anak saja.
4. Kegiatan pembimbingan kelompok guru tidak membimbing 1 kelompok
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5. Kegiatan pengamatan, sampel yang digunakan kurang mencukupi, guru
hanya membawa sampel 1 mahluk hidup saja, berupa 1 bangkai jangkrik
dalam botol rapat.
6. Ketika kegiatan presentasi karya siswa, guru tidak me ulasan kembali apa
yang telah disampaikan oleh siswa.
7. Manajemen waktu guru masih kurang
4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa
Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus I
pertemuan 2, sebagai berikut:
Berdasarkan hasil observasi pada 8 indikator pada siklus I pertemuan 2,
aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori B (baik). Masih
ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut
yaitu:
1) Siswa belum maksimal dalam memperhatikan penjelasan guru. Sebagian
besar siswa belum memperhatikan penjelasan dari guru secara sepenuhnya
dan mencatat hal-hal yang penting yang diutarakan oleh guru.
2) Dalam pembentukan kelompok masih kurang kondusif, beberapa anak
masih ramai dalam pembentukan kelompok, tidak mau bergabung dengan
teman satu kelompoknya, malu untuk bergabung dengan teman satu
kelompoknya.
3) Dalam kegiatan penyelidikan, partisipasi siswa dalam melaksanakan
kegiatan penyelidikan masih kurang, beberapa siswa tidak melakukan
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kegiatan pentyelidikan melalui pengamatan ataupun membaca dari buku,
beberapa siswa masih nampak pasif dalam kelompok.
4) Partisipasi

dan

keaktifan

siswa

dalam

melaksanakan

pengamatan,

penyusunan karya, presentasi, dan evaluasi masih kurang.
5) Siswa masih malu untuk mengemukakan pendapat pada saat presentasi hasil
karya. Hanya beberapa anak saja yang berani memberikan tanggapan
terhadap presentasi yang dilakukan.
6) Keberanian dan inisiatif siswa dalam bertanya masih rendah. Sebagian besar
siswa belum berani dalam bertanya.
7) Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran
masih

kurang.

Tidak

semua

siswa

ikut

merefleksikan

maupun

menyimpulkan pembelajaran.
8) Siswa masih kurang dalam kedisiplinan, seperti ketika mulai pembelajaran
masih ada yang makan, dan bermain main di dalam kelas.
4.1.2.3.3 Hasil Belajar
Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction siklus I pertemuan 2, rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 60,48.
Jika dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 35 dan nilai
tertinggi yaitu 80. Sebanyak 12 siswa dari 21 atau 57,14 % siswa mengalami
ketuntasan belajar sedangkan 42,86 % atau 9 siswa lainnya belum tuntas.
Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih
belum mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Mengacu pada indikator
keberhasilan dalam penelitian untuk variabel hasil belajar masih dikatakan belum
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dapat tercapai pada proses pembelajaran siklus pertama. Indikator keberhasilan
yang ditetapkan adalah 85% siswa mengalami ketuntasan hasil belajar, sehingga
harus diadakan perbaikan untuk siklus I pertemuan 2.
4.1.2.4 Revisi
Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:
4.1.2.4.1 Keterampilan Guru
1. Guru perlu memberikan motivasi saat apersepsi sehingga siswa akan lebih
bersemangat mengikuti pembelajaran
2. Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru harus benar-benar
mengkondisikan kelas dengan cara menegur siswa yang berbuat gaduh,
mengganggu teman, mengantuk, maupun tidak memperhatikan penjelasan
guru
3. Ketika melaksanakan tanya jawab dengan siswa, hendaknya guru tidak
terfokus kepada 1 atau 2 siswa saja, namun memberikesempatan siswa lain
untuk menjawab pertanyaan dari guru, dan memberikan pertanyaan kepada
siswa secara merata dan acak
4. Dalam membimbing pembentukan kelompok heterogen, guru hendaknya
memberikan ketegasan ketika pembentukan kelompok, dengan cara
memberikan instruksi dan peringatan sebelum pemebentukan kelompok
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5. Dalam membimbing pelaksanaan pengamatan, dalam menyediakan bahan
pengamatan hendaknya guru menyediakan bahan pengamatan yang
mencukupi untuk diamati setiap kelompok
6. Dalam membimbing kerja kelompok guru hendaknya membimbing semua
kelompok secara merata, tanpa terkecuali
7. Guru perlu menetapkan lamanya waktu pada saat membimbing siswa dalam
diskusi kelompok.
8. Dalam membimbing kegiatan presentasi, hendaknya guru memberikan ulasan
kembali kepada siswa tentang apasaja yang telah dipresentasikan teman
mereka.
9. Dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab, guru perlu memberikan waktu
berpikir untuk bertanya dan menjawab. Selain itu, pertanyaan diberikan secara
merata di antara para siswa/kelompok
4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa
1. Guru perlu memberikan motivasi belajar kepada siswa, agar siswa
bersemangat dalam pembelajaran, memusatkan perhatian siswa, agar siswa
terfokus kepada pembelajaran dan tidak sibuk dengan kegiatan lain.
2. Membimbing siswa secara keseluruhan, agar siswa ikut menyimpulkan hasil
diskusi dan melakukan refleksi
3. Guru perlu memberikan peringatan kepada siswa agar tetap focus kepada
pembelajaran dan tidak sibuk dengan urusan lain.
Guru harus pandai untuk menarik perhatian siswa agar siswa tidak terfokus
dengan urusan lain.
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4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II pertemuan 1
4.1.3.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.3.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus II pertemuan ke-1 diperoleh
data sebagai berikut:
Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru
Siklus II Pertemuan ke-1

No

Indikator

skor

kriteria

1
2
3

Mempersiapkan siswa untuk belajar
Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memunculkan permasalahan kepada siswa melalui
demonstrasi atau cerita

4
3
3

A
B
B

3

B

4

A

3
3
3
4
4
34
3.4

B
B
B
A
A

4
5
6
7
8
9
10

Membimbing siswa dalam melaksanakan
eksperimen
Membimbing siswa dalam merencanakan karya.
Membimbing siswa dalam mempresentasikan karya
Melakukan Tanya jawab
Memberi penguatan
Menutup pelajaran
Jumlah Skor Total
Rerata

baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan
mengajar yang dicapai guru dalam penelitian menggunakan model Problem Based
Instruction pada siklus II pertemuan 1, diperoleh skor 34, rerata 3,4 dengan
kategori baik (B) Hal ini ditunjukkan dengan guru datang tepat waktu dan
mengkondisikan kelas untuk kegiatan pembelajaran, melakukan presensi untuk
mengecek kehadiran siswa, guru juga menyiapkan peralatan media yang akan
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digunakan selama pembelajaran. guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan
cara menanyakan materi sebelumnya tentang mahluk hidup dan kebutuhannya.,
gambar yang disajikan sudah sesuai dengan materi. Guru sudah menyampaikan
tujuan pembelajaran dengan cukup jelas, tujuan pembelajaran yang disampaikan
sudah sesuai dengan indikator. Guru memunculkan masalah melalui lisan dan
bantuan media gambar selain itu guru juga menggunakan lagu berjudul lihat
kebunku untuk mengenalkan masalah kepada siswa. Guru membimbing dan
mengawasi jalannya kegiatan pengamatan siswa dengan baik, guru mengawasi
dan mengontrol kegiatan pengamatan siswa dalam mengamati tumbuhan disekitar
sekolah. Saat penyusunan karya kelompok berlangsung, guru membimbing setiap
kelompok yang ada dengan baik, guru juga memberikan kesempatan kelompok
untuk bertanya. Guru memberi kesempatan bagi kelompok yang berani untuk
maju ke dapan kelas guna memperesentasikan karya mereka, guru memberikan
acungan jempol siswa yang berani maju kedepan kelas untuk menjadi representasi
kelompok mereka. Guru melaksanakan kegiatan Tanya jawab dengan cara
memeberikan reward bagi siswa yang berani menjawab pertanyaan guru dan
jawaban mereka benar. Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan cara
memberikan penghargaan dalam bentuk lencana penghargaan, dan juga motivasi
kepada siswa. Di akhir pembelajaran guru melakukan flash back materi agar siswa
benar-benar paham. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan soal
evaluasi, refleksi dan menyimpulkan pembelajaran.
Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, guru
memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal ini ditunjukkan dengan guru datang
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tepat waktu, guru mempersiapkan media pembelajaran berupa daun jati, daun
singkong, tumbuhan rumput, buah petai, dan daun lamtoro yang kesemuanya
dimasukkan kedalam plastik hitam. Lembar kerja, format penyusunan laporan,
dan lembar evaluasi juga sudah disiapkan di meja guru dengan rapi. Guru
mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak berangkat pada
hari itu. Guru memberikan salam kepada siswa, kemudian guru mengkondisikan
siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dengan cara mengur siswa yang masih
berlarian, dan memberikan instruksi kepada siswa untuk segera menyiapkan
pembelajaran, hal ini dilakukan guru agar siswa terfokus pada pembelajaran, dan
kondisi kelas menjadi lebih kondusif untuk belajar.
Pada keterampilan guru dalam melakukan apersepsi, guru memperoleh skor
3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan apersepsi yang dilakukan guru
sudah relevan dengan materi yang diberikan. Guru bertanya tentang materi
sebelumnya yakni membedakan mahluk hidup dan kebutuhan nya, kemudian guru
memberikan pertanyaan kepada siswa tentang kebutuhan tanaman agar tetap
hidup, kemudian guru memberikan penjelasan bahwa pembelajaran yang akan
dilakukan berhubungan dengan tanaman
Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan pembelajaran yang
disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan indikator dan topik pembelajaran,.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan suara yang cukup lantang dan
kata-kata yang digunakan cukup sederhana sehingga mudah dimengerti oleh
siswa. Dalam tahap ini guru juga membagi siswa dalam kelompok heterogen yang
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terdiri dari 5 orang, dan guru memberiinstruksi kepada siswa untuk memberikan
nama kelompok mereka sesuai nama tumbuhan untuk lebih mengakrabkan siswa
dengan materi yang sedang dipelajari
Keterampilan guru dalam memunculkan

permasalahan kepada siswa

melalui demonstrasi atau cerita, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. hal ini
ditunjukkan dengan guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media
gambar dan guru juga membawa berbagai media seperti tumbuhan rumput, daun
jati, buah petai, guru menunjukkan berbagai macam media tadi dan juga meminta
siswa menyebutkan nama dari tumbuhan tersebut. Sebelum guru menunjukkan
berbagai bagian tanaman tersebut guru memimpin kelas untuk menyanyikan lagu
lihat kebunku, guru menggunakan lirik lagu tersebut yang berkaitan dengan
tanaman bunga untuk memunculkan masalah yang otentik. Guru juga
menyampaikan masalah kepada siswa melalui cerita otentik tentang tanamantanaman yang ada dikebun, kemudian guru bertanya kepada siswa tentang
tumbuhan apa saja yang ada di kebun mereka, guru memaparkan perbedaan
tanaman satu dengan yang lain dan siswa diminta untuk berpendapat tentang cara
untuk membedakan tumbuhan. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang
telah mengutarakan pendapatnya, guru juga memberikan motivasi kepada siswa
untuk jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapat mereka.
Dalam membimbing siswa dalam melaksanakan pengamatan, guru
memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Pelaksanaan pengamatan pada siklus II
pertemuan ke-1 siswa untuk menggolongkan tumbuhan berdasarkan ciri fisik dan
tempat hidupnya. Siswa diberi kesempatan untuk mengamati tumbuhan-tumbuhan
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yang ada disekitar sekolah dan membaca referensi dari buku. dalam pelaksanaan
pengamatan guru sudah membimbing semua kelompok, guru membimbing.
Kegiatan pengamatan berjalan cukup kondusif terlepas adanya 1 anak yang asyik
bermain sendiri, pun guru sudah memberikan teguran kepada anak tersebut untuk
melaksanakan kegiatan pengamatan bersama kelompoknya. Guru memberikan
pengawasan kepada siswa agar tetap berada di daerah sekolah dan tidak
menyebrang di jalan raya. Guru sesekali menjawab pertanyaan dari siswa, dan
guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melaksanakan kerjasama
kelompok.
Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam merencanakan karya,
guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan
memberikan pengarahan kepada 4 kelompok. Guru tidak memberikan penjelasan
kepada siswa tentang tahap-tahap penyusunan karya. Guru bergantian
membimbing kelompok yang ada, guru memberikan apresiasi kepada kelompok
yang melakukan kerjasama dalam penyusunan karya kelompok dengan
memberikan pujian.
Pada keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan
karya, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan
hanya membimbing 3 kelompok saja untuk mempresentasikan karya mereka di
depan kelas, sebelum mempresentasikan karya guru memberikan pengerahan
kepada siswa agar siswa tetap memperhatikan teman mereka yang akan maju
kedepan untuk mempresentasikan karya, dan teman sekelompok membantu teman
mereka yang didepan apabila mengalami kesulitan. guru menjanjikan kepada
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siswa bahwa siswa yang berani maju kedepan untuk mempresentasikan karya
kelompok akan diberikan bintang penghargaan. Guru memberikan pengarahan
kepada siswa untuk mempresentasikan karya mereka dengan suara yang lantang,
jelas, dan tidak terburu-buru. Ketika proses presentasi karya berlangsung siswa
yang maju kedepan untuk mewakili kelompoknya sudah cukup baik, guru
memberikan kebijakan siswa yang maju memperesentasikan karya boleh ditemani
oleh teman satu kelompok, dengan alasan agar presentasi yang dilakukan siswa
lebih percaya diri. Guru memastikan bahwa suara teman mereka yang
melaksanakan presentasi kelompok dapat didengar oleh teman mereka dengan
cara bertanya kepada siswa yang duduk paling belakang. Sesudah siswa selesai
mempresentasikan karya kelompok mereka guru memberikan apresiasi berupa
lencana kepada siswa yang mewakili kelompoknya, serta memberikan instruksi
kepada siswa untuk memberikan apresiasi kepada teman mereka dengan tepuk
tangan meriah.
Dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan
kepada siswa dan memberi kesempatan siswa bertanya. Guru menjawab
pertanyaan siswa dengan jelas dan memastikan siswa sudah jelas dengan jawaban
guru, namun sayangnya guru tidak memberikan apresiasi kepada siswa yang
berani bertanya. Pertanyaan yang diberikan sudah sesuai degan materi, yakni
penggolongan tumbuhan.
Dalam memberi penguatan, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal
ini ditunjukkan guru dengan memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa
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atas usahanya baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan kalimat
”hebat”, ”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang penghargaan
bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang mengikuti
pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada kelompok yang paling
aktif dalam kegiatan kelompok guru memberikan apresiasi berupa pemberian
lencana kepada kelompok bertuliskan kelompok terbaik bergambarkan singa.
Guru juga memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif selama mengikuti
pembelajaran dengan lencana penghargaan. Guru sudah memberikan penguatan
berupa acungan jempol, dan memberikan penguatan gestural kepada siswa.
Pada keterampilan guru dalam menutup pembelajaran, guru memperoleh
skor 4 dengan kriteria A, hal ini ditunjukkan oleh guru dengan menyimpulkan
intisari dari pelajaran yang telah dilakukan, melaksanakan evaluasi, dan
melaksankan

refleksi.

Guru

menyimpulkan

intisari

dan

merefleksikan

pembelajaran bersama-sama dengan siswa dengan cara guru bertanya kepada
siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan dan
menyimpulkan pembelajaran. Untuk pelaksanaan evaluasi siswa diberi waktu 10
menit oleh guru, bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit,
boleh langsung dikumpulkan, setelah waktu habis evaluasi siswa wajib
dikumpulkan baik sudah selesai atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru
memberikan arahan kepada siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas
sebelum mengerjakan evaluasi.
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4.1.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus II pertemuan ke-1 diperoleh
data sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan ke-1

No

Indikator

Jumlah siswa
yang mendapat
skor
1
2
3
4

Jumlah
Total
Skor

Ratarata
Skor

Kriteria

1

Kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran IPA

0

1

3

6

35

3.50

A

2

Merespon permasalahan yang
disampaikan oleh guru

0

2

4

4

32

3.20

B

3

Mengidentifikasi masalah
yang disampaikan oleh guru

0

3

4

3

30

3.00

B

4

Melakukan kegiatan
penyelidikan kelompok

0

2

3

5

33

3.30

B

0
0

2
2

3
8

5
0

33
28

3.30
2.80

B
B

0

2

3

5

33

3.30

B

0

1

4

5

34

3.40

B

25.80
3.23

baik

5
6
7

Merencanakan karya
Mempresentasikan karya
Menganalisis proses
pemecahan masalah
8 Menyimpulkan materi
(kegiatan refleksi)
Jumlah
Kriteria

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Prboblem Based Instruction pada siklus II pertemuan ke-1 di atas,
diperoleh jumlah keseluruhan yaitu 25,80. Sehingga diperoleh rata-rata 3,23. Hasil
observasi aktivitas siswa untuk siklus II pertemuan ke-1 masuk dalam kriteria
baik (B). Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang sudah tertib dalam mengikuti
pembelajaran, saat guru masuk kedalam kelas untuk memulai pelajaran sudah
tidak ada siswa yang berkeliaran di luar kelas, namun ada beberapa siswa yang
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tidak berada di tempat duduknya, ketika guru melakukan apersepsi dengan cara
menanyakan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, siswa menjawab
pertanyaan guru dengan sigap, sebelum menjawab pertanyaan dari guru siswa
mengacungkan jarinya, namun masih sedikit ramai dengan memanggil-manggil
nama guru berharap diberi kesempatan untuk menjawab.. Siswa masih antusias
ketika guru menjajikan bintang penghargaan kepada siswa yang rajin untuk
mengikuti pembelajaran. Ketika guru membagi kelompok belajar secara
heterogen, siswa menurut dengan sistem pembagian kelompok dari guru. Siswa
cukup cekatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang diberikan oleh guru ,
siswa memperhatikan dengan seksama contoh bagian bagian tumbuhan yang
ditampilkan oleh guru, siswa memperhatikan ceramah guru dengan seksama.
Ketika mengadakan kegiatan penyelidikan kelompok siswa sudah tertib dengan
mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Ketika penyusunan karya
kelompok, siswa sudah cukup disiplin dalam penyusunan karya, hanya ada.
Ketika

melaksanakan

presentasi

karya

kelompok

siswa,

siswa

sudah

melaksanakan presentasi dengan baik, siswa cukup percaya diri dalam
mempresentasikan karya kelompok. Pada sesi analisis pemecahan masalah
kebanyakan dari siswa hanya mengingat proses-proses pembelajaran. Dalam
menyimpulkan materi pembelajaran siswa sudah mengingat materi pembelajaran
dan mampu untuk merumuskan pokok materi dengan baik.
Pada kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, diperoleh jumlah skor 35
dengan kategori sangat baik (A). Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,5.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah siap dalam mengikuti pelajaran, karena
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dari jumlah 10 siswa yang muncul pada 4 deskriptor berjumlah 6 siswa, yang
tampak pada 3 deskriptor berjumlah 3 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor
berjumlah 1.

Sikap dan aktivitas siswa saat awal pembelajaran sudah

menunjukkan perbaikan dari pertemuan sebelumnya, sudah tidak ada siswa yang
bermain di luar kelas, namun masih ada siswa yang belum duduk di tepat
duduknya dan tidak mempersiapkan alat tulis mereka. Sebagian besar siswa sudah
siap untuk mengikuti pembelajaran dengan duduk rapi di kursi mereka masing
masing. Siswa nampak antusias dengan pembelajaran yang akan dilakukan, ketika
guru memberikan salam siswa menjawab salam tersebut dengan kompak dan
lantang.
Dalam Merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru, diperoleh
jumlah skor 32 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10
siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 4 siswa, yang tampak pada 3
deskriptor berjumlah 4 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 2
siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,2. siswa merespon
permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan baik,

ketika guru

memunculkan permasalahan melalui cerita dan media tumbuhan, siswa
memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Ketika guru mempresentasikan
media tumbuhan kepada siswa, siswa langsung menyebutkan nama tumbuhan
tersebut tanpa ada instruksi dari guru, beberapa dari siswa merespon presentasi
media guru dengan bertanya mengenai tunbuhan yang mereka rasa masih asing.
Ketika guru bertanya kepada siswa mengenai bentuk-bentuk tumbuhan yang
hampir sama, mereka sudah bisa menyebutkan tanaman yang hampir sama
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bentuknya, misal ketika guru menampilkan daun ketela pohon, siswa
menyebutkan tanaman pepaya memiliki daun yang hampir sama.
Aktivitas siswa dalam mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh
guru memperoleh jumlah skor 30 dengan kategori baik (B). Dari jumlah 10 siswa
yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 3 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 4 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 3 siswa. Ratarata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,0. Hal ini ditunjukkan dengan siswa
berdiskusi dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang disampaikan
oleh guru diantaranya ketika guru menampilkan beberapa contoh tanaman dan
siswa dituntut untuk menyebutkan kemiripan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Siswa
bisa merumuskan masalah bahwa dalam penggolongan tumbuhan, adalah dengan
melihat ciri fisik dan tempat hidupnya, ketika guru memunculkan masalah dengan
cara mempresentasikan contoh tumbuhan dan melalui ceramah bervariasi siswa
nampak berdiskusi tentang topik yang diutarakan oleh guru.
Aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan penyelidikan kelompok,
diperoleh jumlah skor 33 dengan kategori B (baik) . Hal ini ditunjukkan pada saat
siswa melaksanakan pengamatan terhadap tumbuhan di lingkungan sekolah siswa
benar benar mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah antara lain
tumbuhan mangga, rambutan, rumput, putrid malu, padi, dll, sikap dan aktivitas
mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan cukup kondusif, siswa
menurut dengan instruksi guru dengan melaksanakan pengamatan hanya didalam
dingkungan sekolah, mereka juga sudah menggunakan buku sebagai pelengkap
pengamatan mereka, setiap kelompok bertanya kepada guru tentang tumbuhan
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tumbuhan yang mereka rasa asing, ataupun hanya untuk meyakinkan pengamatan
mereka. Siswa terlihat senang dan antusias mengikuti kegiatan pengamatan. Dari
jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, dan yang
tampak pada 3 deskriptor berjumlah 3 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor
berjumlah 2 siswa, Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,3.
Dalam merencanakan karya, diperoleh jumlah skor 33 dengan kategori B
(baik). Hal ini ditunjukkan pada keaktifan siswa. Dari jumlah 10 siswa yang
tampak pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 3 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 2 siswa. Ratarata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,3. Dalam penyusunan karya kelompok,
siswa sudah menyusun karya kelompok sesuai tahapan yang ditentukan oleh guru
,yakni mencantumkan nama kelompok, nama anggota, melakukan pengamatan
langsung ataupun membaca dari buku, dalam pengerjaan karya sebagian besar
siswa sudah berdiskusi dalam pengerjaan tugas, beberapa siswa sudah berbagi
tugas dengan mereka dan bertanya kepada guru mengenai hal yang dirasa sulit.
Aktivitas siswa ketika mempresentasikan karya, memperoleh jumlah skor
28 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dari 10 siswa yang tampak pada
3 deskriptor berjumlah 8 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 5
siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,8. Perwakilan kelompok yang
diwakili oleh 2 orang sudah melakukan presentasi karya didepan kelas 1 orang
menjadi presenter dan yang lain membantu jalannya presentasi, sementara teman
satu kelompok memperhatikna jalannya presentasi, dan bersiap membantu jika
ada kesulitan. Siswa dari kelompok lain yang tidak melaksanakan presentasi
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melihat jalannya presentasi dan membandingkan dengan karya kelompok mereka
untuk didiskusikan apabila hasil pengamatan dirasa berbeda, siswa sudah
mengeluarkan pendapat mereka tentang karya yang mereka presentasikan, namun
pada sesi presentasi siswa tidak memberi kesempatan teman mereka untuk
menanggapi

karya

mereka,

sehingga

guru

menjadi

fasilitator

untuk

memberikesempatan kelompok lain untuk menanggapi karya kelompok yang
dipresentasikan.
Dalam menganalisis proses pemecahan masalah, diperoleh jumlah skor 33
dengan kategori B (baik). Hal ini dapat dilihat Dari jumlah 10 siswa yang tampak
pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 3
siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 2 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 3,3. Dalam kegiatan analisis proses pemecahan masalah
siswa sudah dapat mengingat proses dalam pemecahan masalah ketika
pembelajaran berlangsung, beberapa siswa mengungkapkan pendapat mereka
tentang cara belajar yang telah mereka lakukan sebelumnya, beberapa siswa sudah
bisa menganalisis kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan, siswa
menyebutkan kendala-kendala yang mereka temukan saat kegiatan pengamatan
langsung antara lain teman yang tidak ikut membantu jalannya kerja kelompok,
gangguan dari siswa lain, dan tumbuhan yang tidak dapat dijumpai di lingkungan
sekolah.
Dalam menyimpulkan materi, diperoleh jumlah skor 24 dengan kategori B
(baik). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor
berjumlah 5 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 4 siswa, dan yang
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tampak pada 2 deskriptor berjumlah 1 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa
yaitu 2,4. Siswa sudah melakukan kegiatan refleksi dengan mengingat materi,
merumuskan pokok materi, siswa antusias untuk bertanya kepada guru tentang hal
yang mereka belum pahami dari materi.
4.1.3.2 Paparan Hasil Belajar Siklus II pertemuan 1
Hasil tes pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction pada siklus II pertemuan ke-1, diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.9 Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus II pertemuan 1

Nilai

Frekuensi

Persentase

Kualifikasi

78 - 95

4

19,04 %

Tuntas

60 - 77

11

52,38 %

Tuntas

42 - 59

4

19,04 %

Tidak Tuntas

24 - 41

1

4,76 %

Tidak Tuntas

6 - 23

1

4,76 %

Tidak Tuntas

Jumlah

21

100%

Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa tes pembelajaran
IPA melalui model pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus II
pertemuan ke-1 diperoleh hasil bahwa 71,42 % atau sebanyak 15 siswa dari 21
siswa mengalami ketuntasan belajar sedangkan 28,58 % atau 6 siswa lainnya
belum tuntas. Rata-rata nilai yang diperoleh dalam hasil tes pembelajaran IPA
adalah sebesar 64,29 dengan nilai terendah 15 dan nilai tertinggi 90. Nilai yang
paling sering muncul pada siklus I pertemuan 1 ini adalah nilai antara 60-77.
Data hasil tes pembelajaran IPA siklus II pertemuan ke-1, juga dapat
dijabarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:
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12
11

Frekuensi

10
8
6
4

4
2

1

3

1

0
6 - 23

24 - 41

42 - 59

60 - 77

78 - 95

Nilai

Gambar 4.5 Diagram Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus II pertemuan 1

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar pada pembelajaran IPA
belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya
85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual > 60.
4.1.3.3 Refleksi
Refleksi pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction, difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas
siswa, dan (3) hasil tes pembelajaran IPA.
Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi tersebut adalah
sebagai berikut:

150

4.1.3.3.1Keterampilan Guru
Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus II
pertemuan 1, sebagai berikut:
Pada pertemuan 1, keterampilan guru dalam pembelajaran secara
keseluruhan sudah masuk dalam kategori A (sangat baik), tetapi masih ada
beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut
yaitu:
1) Ketika melakukan apersepsi, dan pemunculan masalah kepada siswa
melalui

kegaitan

menyanyikan

lagu

lihat

kebunku,

guru

tidak

menampilkan lirik lagu didepan kelas.
2) Teguran yang diberikan kepada siswa yang nakal dan ramai masih
menggunakan teguran berupa kontak fisik, yakni dengan mencubit siswa
ataupun menjewer siswa.
3) Pertanyaan seputar gambar dalam rangka memunculkan permasalahan
kepada siswa, guru tidak memberikan kesempatan berfikir kepada siswa.
4) Dalam melakukan kegiatan Tanya jawab kepada siswa, guru terlalu cepat
dalam menjawab pertanyaan siswa.
5) Ketepatan mengelola waktu masih kurang, ada langkah pembelajaran
dalam RPP ada yang belum terlaksana.
4.1.3.3.2 Aktivitas Siswa
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Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus II
pertemuan 1, sebagai berikut:
Berdasarkan hasil observasi pada 8 indikator pada siklus II pertemuan 1,
aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori A (sangat baik),
Namun dari 8 indikator belum terdapat 151ndicator yang mendapat skor
maksimal. Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangankekurangan tersebut yaitu:
1) Siswa belum maksimal dalam memperhatikan penjelasan guru. Siswa belum
mencatat hal-hal yang penting yang diutarakan oleh guru.
2) Siswa masih malu untuk mengemukakan pendapat pada saat presentasi hasil
karya.
3) Keberanian dan inisiatif siswa dalam bertanya masih kurang. Sebagian besar
siswa belum berani dalam bertanya.
4) Pada saat presentasi masih banyak siswa yang belum memperhatikan
presentasi teman mereka
5) Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran
masih kurang. Tidak semua siswa ikut merefleksikan maupun menyimpulkan
pembelajaran.
3.1.3.3.3

Hasil Belajar

Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction siklus II pertemuan ke-1, rata-rata nilai yang diperoleh yaitu
60,67. Jika dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 15
dan nilai tertinggi yaitu 90. Sebanyak 12 siswa dari 21 atau 71,42 % siswa

152

mengalami ketuntasan belajar sedangkan 28,58 % atau 6 siswa lainnya belum
tuntas.
Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar belum
mencapai kriteria yang sudah ditentukan.. Indikator keberhasilan yang ditetapkan
adalah 85% siswa mengalami ketuntasan hasil belajar, sehingga harus diadakan
perbaikan untuk siklus II pertemuan ke-2
4.1.3.4 Revisi
Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:
4.1.3.4.1 Keterampilan Guru
1) Dalam melakukan apersepsi, dan pemunculan masalah kepada siswa melalui
kegaitan menyanyikan lagu seharusnya guru menampilkan lirik lagu didepan
kelas, agar siswa menjadi lebih kompak dalam menyanyikan lagu, selain itu
siswa yang lupa dengan lirik lagu ataupun tidak hafal dengan lagu tersebut
bisa ikut menyanyi.
2) Dalam memberikan teguran kepada siswa yang nakal dan ramai seharusnya
tidak menggunakan teguran berupa kontak fisik, guru cukup memberikan
teguran dengan tegas, sehingga siswa menjadi segan.
3) Dalam memberi pertanyaan seputar gambar dalam rangka memunculkan
permasalahan kepada siswa, guru seharusnya memberikan kesempatan
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berfikir kepada siswa, agar pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan
guru bisa dicerna dengan lebih mudah oleh siswa.

4) Dalam melakukan kegiatan Tanya jawab kepada siswa, guru terlalu cepat
dalam menjawab pertanyaan siswa, agar pertanyaan ataupun pernyataan
yang diberikan guru lebih mudah dicerna oleh siswa.
5) Dalam ketepatan mengelola waktu, guru seharusnya lebih disiplin dengan
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP.
4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa
1) Guru perlu memberikan motivasi belajar kepada siswa, agar siswa
bersemangat dalam pembelajaran, memusatkan perhatian siswa, agar siswa
terfokus kepada pembelajaran dan tidak sibuk dengan kegiatan lain.
2) Guru perlu memberikan peringatan kepada siswa agar tetap fokus kepada
pembelajaran dan tidak sibuk dengan urusan lain.
3) Guru harus memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki
aktivitas dan nilai hasil belajar paling rendah.
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4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2
4.1.4.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.4.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus II pertemuan 2 diperoleh
data sebagai berikut:
Tabel 4.10 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru
Siklus II Pertemuan 2

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indikator
Mempersiapkan siswa untuk belajar
Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memunculkan permasalahan kepada siswa
melalui demonstrasi atau cerita
Membimbing siswa dalam melaksanakan
eksperimen
Membimbing siswa dalam merencanakan
karya.
Membimbing siswa dalam mempresentasikan
karya
Melakukan Tanya jawab
Memberi penguatan
Menutup pelajaran
Jumlah Skor Total
Rerata

skor

kriteria

4
4
3

A
A
B

4

A

4

A

3

B

3

B

3
4
4
36
3.6

B
A
A
baik
sekali

Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru pada siklus II
pertemuan 2, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan mengajar yang dicapai
guru dalam penelitian menggunakan model Problem Based Instruction pada
siklus II pertemuan 2, diperoleh skor 38, rerata 3,8 dengan kategori A (sangat
baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru membukan pelajaran dengan
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mengucapkan salam dan mengkondisikan kelas untuk kegiatan pembelajaran,
melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa, guru menyiapkan peralatan
media yang akan digunakan selama pembelajaran. guru memberikan apersepsi
kepada siswa dengan cara mengulas materi sebelumnya tentang menggolongkan
tumbuhan, gambar yang disajikan sudah sesuai dengan materi, lagu yang
dinyanyikan juga sudah sesuai dengan materi. Guru sudah menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan cukup jelas dan runtut, tujuan pembelajaran yang
disampaikan sudah sesuai dengan indikator. Guru memunculkan masalah melalui
lisan dan bantuan media gambar selain itu guru juga menggunakan lagu berjudul
kebun binatang untuk mengenalkan masalah kepada siswa, siswa melakukan
tanya jawab dengan siswa mengenai kebun binatang dan hewan hewan pernah
dilihat oleh siswa. Guru membimbing dan mengawasi jalan nya kegiatan
pengamatan siswa dengan baik, guru mengawasi dan mengontrol kegiatan
pengamatan siswa dalam mengamati hewan jangkrik yang disediakan oleh guru,
siswa juga diberi kesempatan untuk mengamati hewan lain yang ada disekitar
lingkunga sekolah seperti ayam, itik, kucing, kambing, anjing, dan lain
sebagainya. Saat penyusunan karya kelompok berlangsung, guru membimbing
setiap kelompok yang ada dengan baik, semua kelompok telah dibimbing oleh
guru, guru juga telah memberikan arahan dalam menyusun karya, guru juga
memberikan kesempatan kelompok untuk bertanya. Guru memberi kesempatan
bagi kelompok yang berani untuk maju ke dapan kelas guna memperesentasikan
karya mereka, guru memberikan acungan jempol siswa yang berani maju kedepan
kelas untuk menjadi representasi kelompok mereka. Guru melaksanakan kegiatan
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Tanya jawab dengan cara memeberikan reward bagi siswa yang berani menjawab
pertanyaan guru dan jawaban mereka benar. Guru memberikan penguatan kepada
siswa dengan cara memberikan penghargaan dalam bentuk lencana penghargaan,
dan juga motivasi kepada siswa. Di akhir pembelajaran guru melakukan flash
back materi agar siswa benar-benar paham. Guru menutup pembelajaran dengan
memberikan soal evaluasi, refleksi dan menyimpulkan pembelajaran, pengelolaan
waktu guru kurang optimal karena pembelajaran selesai lebih dari waktu yang
ditentukan.
Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, guru
memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal ini ditunjukkan dengan guru datang
tepat waktu, guru datang dan membuka dengan salam. Guru mempersiapkan
media pembelajaran berupa hewan jangkrik yang dimasukkan kedalam botol,
gambar-gambar hewan berupa gambar ikan, kucing, katak, burung, serta gambar
gambar lingkungan tempat hewan tersebut hidup. Guru menata gambar gambar
tersebut di atas meja sebelum memasangnya didepan kelas. Lembar kerja, format
penyusunan laporan, dan lembar evaluasi sudah disiapkan di meja guru dengan
rapi. Guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak
berangkat pada hari itu. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti
pembelajaran dengan cara memberikan instruksi kepada siswa untuk segera
menyiapkan alat pembelajaran mereka seperti buku dan alat tulis lainnya.
Pada keterampilan guru dalam melakukan apersepsi, guru memperoleh skor
4 dengan kriteria A. Hal ini ditunjukkan dengan apersepsi yang dilakukan guru
sudah relevan dengan materi yang diberikan. Guru memulai apersepsi dengan
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menggunakan lagu berjudul kebun binatang untuk memfokuskan perhatian siswa,
memunculkan masalah dengan lebih otentik dan menyenangkan. Guru
memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang ada hubungannya dengan
materi yang sedang dipelajari. Guru bertanya “apakah kalian pernah ke kebun
binatang?”, “hewan apa saja yang kalian lihat disana”, “dirumah kalian punya
hewan peliharaan apa”, “apakah hewan satu dengan yang lain ada kemiripan?”,
apakah harimau dan kucing mirip?”.
Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan pembelajaran yang
disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan indicktor dan topik pembelajaran,.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan suara yang cukup lantang dan
kata-kata yang digunakan cukup sederhana sehingga mudah dimengerti oleh
siswa. Dalam tahap ini guru juga membagi siswa dalam kelompok heterogen yang
terdiri dari 5 orang, dan guru memberi instruksi kepada siswa untuk memberikan
nama kelompok mereka sesuai nama hewan untuk lebih mengakrabkan siswa
dengan materi yang sedang dipelajari.
Keterampilan guru dalam memunculkan

permasalahan kepada siswa

melalui demonstrasi atau cerita, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A. hal ini
ditunjukkan dengan guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media
video berjudul wildlife yang menamipilkan berbagai macam hewan. Guru juga
menampilkan gambar hewan hewan berupa gambar kucing, ikan, burung, dan
katak dalam memunculkan masalah, siswa diminta menyebutkan gambar hewan
yang sedang mereka amati. Guru juga menyampaikan masalah kepada siswa

158

melalui cerita otentik tentang hewan hewan dan kemiripan diantara mereka, antara
lain hewan singa, harimau dan kucing, kemiripan kuda dan zebra, kemiripan ayam
dan bebek, guru memaparkan perbedaan hewan satu dengan yang lain dan siswa
diminta untuk berpendapat tentang cara untuk membedakan hewan. Guru
memberikan apresiasi kepada siswa yang telah mengutarakan pendapatnya, guru
juga memberikan motivasi kepada siswa untuk jangan malu-malu untuk
mengungkapkan pendapat mereka. Adapun gambar-gambar yang digunakan oleh
guru untuk memunculkan masalah kepada siswa adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6 media gambar siklus II pertemuan 2
Dalam membimbing siswa dalam melaksanakan pengamatan, guru
memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Pelaksanaan pengamatan pada siklus II
pertemuan ke-2 siswa untuk menggolongkan hewan berdasarkan ciri fisik, cara
berkembang biak, jenis makanan, dan cara bergeraknya. Siswa diberi kesempatan
untuk mengamati hewan-hewan yang ada disekitar sekolah dan membaca
referensi dari buku. dalam pelaksanaan pengamatan guru sudah membimbing
semua kelompok,. Kegiatan pengamatan berjalan cukup kondusif. Guru
memberikan pengawasan kepada siswa agar tetap berada di daerah sekolah dan
tidak menyebrang di jalan raya. Guru menjawab pertanyaan dari siswa yang
bertanya, dan guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melaksanakan
kerjasama kelompok.
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Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam merencanakan karya,
guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan
memberikan pengarahan kepada 4 kelompok. Guru memberikan penjelasan
kepada siswa tentang tahap-tahap penyusunan karya. Guru bergantian
membimbing kelompok yang ada, guru memberikan apresiasi kepada kelompok
yang melakukan kerjasama dalam penyusunan karya kelompok dengan
memberikan pujian.
Pada keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan
karya, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan
memberi kesempatan siswa yang berani mewakili kelompok mereka untuk maju
kedepan, guru mendampingi siswa didepan untuk membacakan hasil karya
mereka, sambil memberikan kontrol kepada siswa yang dibelakang, guru
memberikan ulasan kembali setelah siswa selesai membaca karya mereka. Guru
memastikan bahwa suara teman mereka yang melaksanakan presentasi kelompok
dapat didengar oleh teman mereka dengan cara bertanya kepada siswa yang duduk
paling belakang. Sesudah siswa selesai mempresentasikan karya kelompok
mereka guru memberikan apresiasi berupa lencana kepada siswa yang mewakili
kelompoknya, serta memberikan instruksi kepada siswa untuk memberikan
apresiasi kepada teman mereka dengan tepuk tangan meriah.
Dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan
kepada siswa dan memberi kesempatan siswa bertanya. Guru menjawab
pertanyaan siswa dengan jelas dan memastikan siswa sudah jelas dengan jawaban
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guru, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berani bertanya, dengan
pujian, bagi siswa yang menjawab dengan benar guru memberikan pujian atas
keberanian dan kepintaran siswa, bagi siswa yang berani menjawab namun masih
salah guru memberikan pujian atas keberanian siswa. Pertanyaan yang diberikan
sudah sesuai degan materi, yakni penggolongan hewan.
Dalam memberi penguatan, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal
ini ditunjukkan guru dengan memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa
atas usahanya baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan kalimat
”hebat”, ”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang penghargaan
bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang mengikuti
pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada kelompok yang paling
aktif dalam kegiatan kelompok guru memberikan apresiasi berupa pemberian
lencana kepada kelompok bertuliskan kelompok terbaik bergambarkan singa.
Guru juga memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif selama mengikuti
pembelajaran dengan lencana penghargaan. Guru sudah memberikan penguatan
berupa acungan jempol, dan memberikan penguatan gestural kepada siswa.
Pada keterampilan guru dalam menutup pembelajaran, guru memperoleh
skor 4 dengan kriteria A, hal ini ditunjukkan oleh guru dengan menyimpulkan
intisari dari pelajaran yang telah dilakukan, melaksanakan evaluasi, dan
melaksankan

refleksi.

Guru

menyimpulkan

intisari

dan

merefleksikan

pembelajaran bersama-sama dengan siswa dengan cara guru bertanya kepada
siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan dan
menyimpulkan pembelajaran. Untuk pelaksanaan evaluasi siswa diberi waktu 10
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menit oleh guru, bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit,
boleh langsung dikumpulkan, setelah waktu habis evaluasi siswa wajib
dikumpulkan baik sudah selesai atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru
memberikan arahan kepada siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas
sebelum mengerjakan evaluasi.
4.1.4.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus II pertemuan 2 diperoleh
data sebagai berikut:
Tabel 4.11 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2
Jumlah siswa yang
mendapat skor
1

2

3

4

Jumlah
Total
Skor

Kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran IPA

0

0

4

6

36

3.60

A

Merespon permasalahan yang
disampaikan oleh guru

0

0

6

4

34

3.40

B

Mengidentifikasi masalah
yang disampaikan oleh guru

0

0

6

4

34

3.40

B

Melakukan kegiatan
penyelidikan kelompok

0

0

3

7

37

3.70

A

5

Merencanakan karya

0

0

4

6

36

3.60

A

6

Mempresentasikan karya

0

1

9

0

29

2.90

B

7

Menganalisis proses
pemecahan masalah
Menyimpulkan materi
(kegiatan refleksi)

0

0

6

4

34

3.40

B

0

2

1

7

35

3.50

A

No
1
2
3
4

8

Indikator

Rata-rata
Skor

Kriteri
a

Jumlah

27.50

Kriteria

3.44

baik

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Prboblem Based Instruction pada siklus II pertemuan ke-2 di atas,
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diperoleh jumlah keseluruhan yaitu 27,50. Sehingga diperoleh rata-rata 3,44. Hasil
observasi aktivitas siswa untuk siklus II pertemuan ke-2 masuk dalam kriteria
baik (B). Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang sudah tertib dalam mengikuti
pembelajaran, saat guru masuk kedalam kelas untuk memulai pelajaran sudah
tidak ada siswa yang berkeliaran di luar kelas dan bermain didalam kelas,semua
siswa sudah duduk di tempat duduknya masing masing, ketika guru melakukan
apersepsi dengan cara menanyakan materi pembelajaran pada pertemuan
sebelumnya, siswa menjawab pertanyaan guru dengan sigap, sebelum menjawab
pertanyaan dari guru siswa mengacungkan jarinya,siswa berlomba lomba untuk
dapat menjawab pertanyaan dari guru. Siswa masih antusias ketika guru
menjajikan bintang penghargaan kepada siswa yang rajin untuk mengikuti
pembelajaran. Ketika guru membagi kelompok belajar secara heterogen, siswa
menurut dengan pembagian kelompok dari guru. Siswa cukup cekatan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang diberikan oleh guru, siswa memperhatikan
dengan seksama video berjudul “wildlife” yang menmpilkan berbagai hewan,
ketika guru menampilkan gambar hewan siswa memperhaikan guru, siswa
memperhatikan ceramah guru dengan seksama. Ketika mengadakan kegiatan
penyelidikan kelompok siswa sudah tertib dengan mengikuti instruksi yang
diberikan oleh guru. Ketika penyusunan karya kelompok, siswa sudah cukup
disiplin dalam penyusunan karya. Ketika melaksanakan presentasi karya
kelompok siswa, siswa sudah melaksanakan presentasi dengan baik, siswa cukup
percaya diri dalam mempresentasikan karya kelompok. Siswa menyebutkan
urutan urutan proses pembelajaran dan menyebutkan kesulitan yang mereka temui
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saat

melaksanakan

proses

pembelajaran.

Dalam

menyimpulkan

materi

pembelajaran siswa sudah mengingat materi pembelajaran dan mampu untuk
menyimpukan pokok materi dan menulisnya dibuku masing-masing.
Pada kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, diperoleh jumlah skor 76
dengan kategori A (baik sekali). Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,62.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah siap dalam mengikuti pelajaran, karena
dari jumlah 10 siswa yang muncul pada 4 deskriptor berjumlah 6 siswa, dan yang
tampak pada 3 deskriptor berjumlah 4 siswa. Sikap dan aktivitas siswa saat awal
pembelajaran sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan dari pertemuan
sebelumnya, sudah tidak ada siswa yang bermain di luar kelas, tidak ada siswa
yang bermain didalam kelas, semua siswa sudah duduk ditempat mereka masingmasing, 13 siswa sudah mempersiapkan alat tulis mereka. Siswa kemudian
mengambil buku paket yang telah disediakan. Siswa nampak antusias dengan
pembelajaran yang akan dilakukan, ketika guru memberikan salam siswa
menjawab salam tersebut dengan kompak.
Dalam Merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru, diperoleh
jumlah skor 68 dengan kategori B (cukup). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10
siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, dan yang tampak pada 3
deskriptor berjumlah 16 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,24.
Siswa merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan baik, ketika
guru memunculkan permasalahan melalui media gambar dan video hewan, siswa
memperhatikan dengan seksama dan merespon dengan menyebutkna nama-nama
hewan tersebut tanpa ada perintah dari guru. Ketika guru mengajak siswa
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menyanyikan lagu kreasi guru berjudul kebun binatang siswa nampak antusias
walaupun sedikit tidak lancar, guru sudah memasang lirik lagu tersebut di papan
tulis kelas untuk memudahkan siswa bernyanyi bersama.
Aktivitas siswa dalam mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh
guru memperoleh jumlah skor 67 dengan kategori B (baik). Dari jumlah 10 siswa
yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 8 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 9 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 4 siswa. Ratarata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,19. Hal ini ditunjukkan dengan siswa
berdiskusi dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang disampaikan
oleh guru diantaranya ketika guru menampilkan gambar hewan dan menyebutkan
persamaan diantara hewan-hewan tersebut. Siswa sudah mampu menyebutkan
kemiripan hewan-hewan tersebut. Siswa bisa merumuskan masalah bahwa dalam
penggolongan hewan,adalah dengan melihat fisik, cara berkembang biak, jenis
makanan, dan cara bergeraknya, siswa melakukan diskusi dengan teman satu
kelompok mereka.
Aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan penyelidikan kelompok,
diperoleh jumlah skor 78 dengan kategori A (baik sekali) . Hal ini ditunjukkan
pada saat siswa melaksanakan pengamatan terhadap hewan jangkrik, ikan, dengan
berkelompok, selain itu siswa juga mengamati hewan yang ada di lingkungan
sekolah antara lain ayam, kucing, kambing, dan anjing. Sikap dan aktivitas
mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan cukup kondusif, tidak ada
siswa yang berlarian untuk bermain, bertengkar atau mengganggu kelompok lain,
mereka juga sudah menggunakan buku sebagai pelengkap pengamatan mereka,
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siswa juga bertanya kepada guru mengenai hewan-hewan lain yang biasa mereka
temui di lingkungan rumah mereka. Siswa terlihat senang dan antusias mengikuti
kegiatan pengamatan. Dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor
berjumlah 15 siswa, dan yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 6 siswa, Ratarata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,71.
Dalam merencanakan karya, diperoleh jumlah skor 74 dengan kategori A
(baik sekali). Hal ini ditunjukkan pada keaktifan siswa. Dari jumlah 10 siswa yang
tampak pada 4 deskriptor berjumlah 11 siswa, dan yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 10 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,52. Dalam
penyusunan karya kelompok, siswa sudah menyusun karya kelompok sesuai
tahapan yang ditentukan oleh guru ,yakni mencantumkan nama kelompok, nama
anggota, melakukan pengamatan langsung ataupun membaca dari buku, dalam
pengerjaan karya sebagian besar siswa sudah berdiskusi dalam pengerjaan tugas,
siswa juga bertanya kepada guru mengenai hewan-hewan yang tidak diamati
langsung namun biasa mereka temukan di lingkungan rumah.
Aktivitas siswa ketika mempresentasikan karya, memperoleh jumlah skor
58 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dari 10 siswa yang tampak pada
3 deskriptor berjumlah 16 siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 5
siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,76. Perwakilan kelompok yang
diwakili oleh 2 orang sudah melakukan presentasi karya didepan kelas 1 orang
menjadi presenter dan yang lain membantu jalannya presentasi, sementara teman
satu kelompok memperhatikna jalannya presentasi, dan bersiap membantu jika
ada kesulitan. Siswa dari kelompok lain yang tidak melaksanakan presentasi
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melihat jalannya presentasi dan membandingkan dengan karya kelompok mereka
untuk didiskusikan apabila hasil pengamatan dirasa berbeda, siswa sudah
mengeluarkan pendapat mereka tentang karya yang mereka presentasikan, namun
pada sesi presentasi siswa tidak memberi kesempatan teman mereka untuk
menanggapi karya mereka, sehingga guru menjadi fasilitator untuk menjadikan
presentasi karya siswa menjadi lebih komunikatif.
Dalam menganalisis proses pemecahan masalah, diperoleh jumlah skor 66
dengan kategori B (baik). Hal ini dapat dilihat Dari jumlah 10 siswa yang tampak
pada 4 deskriptor berjumlah 11 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 8
siswa, dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 2 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 3,14. Dalam kegiatan analisis proses pemecahan masalah
siswa sudah dapat mengingat proses dalam pemecahan masalah ketika
pembelajaran berlangsung, beberapa siswa mengungkapkan pendapat mereka
tentang cara belajar yang telah mereka lakukan sebelumnya, beberapa siswa sudah
bisa menganalisis kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan, siswa
menyebutkan kendala-kendala yang mereka temukan saat kegiatan pengamatan
langsung antara lain ketiadaan hewan hewan tertetu untuk diamati, teman yang
tidak ikut membantu jalannya kerja kelompok.
Dalam menyimpulkan materi, diperoleh jumlah skor 74 dengan kategori A
(baik sekali). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4
deskriptor berjumlah 13 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 6 siswa,
dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 2 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 3,52. Siswa sudah melakukan kegiatan refleksi dengan
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mengingat materi, merumuskan pokok materi, siswa antusias untuk bertanya
kepada guru tentang penggolongan hewan-hewan yang unik mereka temukan
dirumah. Siswa mencatat kesimpulan pembelajaran di buku tulis mereka.

4.1.4.2 Paparan Hasil Belajar Siklus II pertemuan 2
Hasil tes pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction pada siklus II pertemuan 2, diperoleh data sebagai
berikut:
Tabel 4.12 Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus II pertemuan 2
Nilai

Frekuensi

Persentase

Kualifikasi

78 - 95
60 - 77
42 - 59
24 - 41
6 - 23

9
10
2
0
0
21

42,85 %
47,61 %
9,52 %
0%
0%

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Jumlah

Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa tes
pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based Instruction
pada siklus II pertemuan ke-2 diperoleh hasil bahwa 90,47 % atau sebanyak
19 siswa dari 21 siswa mengalami ketuntasan belajar sedangkan 9,53 %
atau 2 siswa lainnya belum tuntas. Rata-rata nilai yang diperoleh dalam
hasil tes pembelajaran IPA adalah sebesar 77,14 dengan nilai terendah 45
dan nilai tertinggi 95. Nilai yang paling sering muncul pada siklus I
pertemuan 1 ini adalah nilai antara 60-77.
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Data hasil tes pembelajaran IPA siklus II pertemuan ke-2, juga dapat
dijabarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:
10

10

9

Frekuensi

8
6
4
2

2
0
0
6 - 23

0
24 - 41

42 - 59

60 - 77

78 - 95

Nilai

Gambar 4.7 Diagram Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus II pertemuan ke-2

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar pada pembelajaran IPA
sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya
85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual > 60.
4.1.4.3 Refleksi
Refleksi pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction, difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas
siswa, dan (3) hasil tes pembelajaran IPA.
Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi tersebut adalah
sebagai berikut:
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4.1.4.3.1 Keterampilan Guru
Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus II
pertemuan 2, sebagai berikut:
Pada pertemuan 2, keterampilan guru dalam pembelajaran secara
keseluruhan sudah masuk dalam kategori A (sangat baik), tetapi masih ada
beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut
yaitu:
1) Apersepsi yang diberikan kepada siswa, dan pemunculan masalah kepada
siswa melalui kegaitan menyanyikan lagu, guru tidak menggunakan lagu yang
familiar bagi siswa.
2) Ketika menampilkan media video, guru tidak menggunakan LCD proyektor
dan pengeras suara, guru masih terbatas dengan penggunaan laptop saja.
3) Dalam memberi pertanyaan seputar gambar dalam rangka memunculkan
permasalahan kepada siswa, guru tidak memberikan kesempatan berfikir
kepada siswa.
4.1.4.3.2 Aktivitas Siswa
Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus II
pertemuan ke-2, sebagai berikut:
Berdasarkan hasil observasi pada 8 indikator pada siklus II pertemuan 2,
aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori A (sangat baik).
Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan
tersebut yaitu:
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1) Siswa belum maksimal dalam memperhatikan penjelasan guru. Sebagian
besar siswa belum memperhatikan penjelasan dari guru secara sepenuhnya
dan mencatat hal-hal yang penting yang diutarakan oleh guru.
2) Dalam kegiatan penyelidikan, partisipasi siswa dalam melaksanakan kegiatan
penyelidikan masih kurang, beberapa siswa masih nampak pasif dalam
kelompok.
3) Siswa masih malu untuk mengemukakan pendapat pada saat presentasi hasil
karya. Hanya beberapa anak saja yang berani memberikan tanggapan
terhadap presentasi yang dilakukan.
4) Keberanian dan inisiatif siswa dalam bertanya masih rendah. Sebagian besar
siswa belum berani dalam bertanya.
5) Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran
masih

kurang.

Tidak

semua

siswa

dapat

merefleksikan

maupun

menyimpulkan pembelajaran.
4.1.4.3.3 Hasil Belajar
Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction siklus II pertemuan 2, secara keseluruhan siswa sudah
mengalami ketuntasan dalam belajar, dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu
77,14. Jika dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 45
dan nilai tertinggi yaitu 95. Sebanyak 19 siswa dari 21 atau 90,47 % siswa
mengalami ketuntasan belajar sedangkan 9,53 % atau 2 siswa lainnya belum

tuntas. Dari data evaluasi dan refleksi tersebut menunjukkan bahwa hasil
belajar pada siklus II pertemuan 2 telah memenuhi indikator keberhasilan yang
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ditentukan, namun karena rata-rata nilai pada siklus II belum mencapai
indikator yang telah ditentukan, yakni 85% siswa tuntas secara klasikal maka
penelitian dilanjutkan ke siklus III
4.1.4.4 Revisi
Berdasarkan temuan permasalahan yang masih terdapat pada siklus II
pertemuan 2, maka perlu diadakan revisi. Revisi digunakan untuk
mempertahankan

mutu

pendidikan

dan

meningkatkan

pembelajaran

selanjutnya. Adapun revisi tersebut adalah:
4.1.4.4.1 Keterampilan Guru
1) Dalam melakukan apersepsi, dan pemunculan masalah kepada siswa
melalui video berjudul wildlife, video yang seharusnya ditampilakn
menggunakan LCD Proyektor dan pengeras suara, sehingga video akan
lebih mudah dilihat oleh siswa
2) Dalam memberi pertanyaan seputar gambar dalam rangka memunculkan
permasalahan kepada siswa, guru tidak memberikan kesempatan berfikir
kepada siswa.
3) Dalam ketepatan mengelola waktu, ada langkah pembelajaran dalam RPP
ada yang belum terlaksana.
4.1.4.4.2 Aktivitas Siswa
1) Guru harus bisa membangkitkan motivasi siswa, agar bisa lebih aktif dalam
menanggapi apersepsi, tanya jawab, menanggapi hasil diskusi kelompok.
2) Membimbing siswa secara keseluruhan, agar siswa ikut menyimpulkan hasil
diskusi dan melakukan refleksi
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4.1.5 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III
4.1.5.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.5.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus III diperoleh data sebagai
berikut:
Tabel 4.13 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru
Siklus III

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indikator
Mempersiapkan siswa untuk belajar
Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memunculkan permasalahan kepada siswa
melalui demonstrasi atau cerita
Membimbing siswa dalam melaksanakan
eksperimen
Membimbing siswa dalam merencanakan
karya.
Membimbing siswa dalam mempresentasikan
karya
Melakukan Tanya jawab
Memberi penguatan
Menutup pelajaran
Jumlah Skor Total
Rerata

skor

kriteria

4
4
3

A
A
B

4

B

4

A

3

A

4

B

3
4
4
37
3.7

B
A
A
baik
sekali

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan
mengajar yang dicapai guru dalam penelitian menggunakan model Problem Based
Instruction pada siklus III , diperoleh skor 37, rerata 3,7 dengan kategori A
(sangat baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru datang tepat waktu dan
mengkondisikan kelas untuk kegiatan pembelajaran, melakukan presensi untuk
mengecek kehadiran siswa, guru sudah menyiapkan peralatan media yang akan
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digunakan selama pembelajaran. guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan
cara menanyakan materi sebelumnya, guru membawa media yang sudah sesuai
dengan materi yang diajarkan. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran
dengan cukup jelas, tujuan pembelajaran yang disampaikan sudah sesuai dengan
indikator. Guru memunculkan masalah melalui lisan dan bantuan media gambar.
Guru membimbing dan mengawasi jalan nya kegiatan pengamatan siswa dengan
baik, guru mengawasi dan mengontrol kegiatan pengamatan siswa dalam
mengamati kegiatan percobaan. Saat penyusunan karya kelompok berlangsung,
guru membimbing setiap kelompok yang ada dengan baik, guru juga memberikan
kesempatan kelompok untuk bertanya. Guru memberi kesempatan bagi kelompok
yang berani untuk maju ke dapan kelas guna memperesentasikan karya mereka,
guru memberikan acungan jempol siswa yang berani maju kedepan kelas untuk
menjadi representasi kelompok mereka. Guru melaksanakan kegiatan Tanya
jawab dengan cara memeberikan reward bagi siswa yang berani menjawab
pertanyaan guru dan jawaban mereka benar. Guru memberikan penguatan kepada
siswa dengan cara memberikan penghargaan dalam bentuk lencana penghargaan,
dan juga motivasi kepada siswa. Di akhir pembelajaran guru melakukan flash
back materi agar siswa benar-benar paham. Guru menutup pembelajaran dengan
memberikan soal evaluasi, refleksi dan menyimpulkan pembelajaran.
Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, guru
memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal ini ditunjukkan dengan guru datang
tepat waktu, Guru memberikan salam kepada siswa, guru mempersiapkan media
pembelajaran berupa batu dadu, kelereng, kerikil bulat dan batu yang bentuknya
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sembarang. Lembar kerja, format penyusunan laporan, dan lembar evaluasi juga
sudah disiapkan di meja guru dengan rapi. Guru mengecek kehadiran siswa.,
kemudian guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dengan
memberikan isntruksi untuk mempersiapkan perlengkapan belajar mereka.
Dalam melakukan apersepsi, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A.
keterampilan guru dalam hal ini ditunjukkan dengan apersepsi yang dilakukan
guru sudah relevan dengan materi yang diberikan. Guru bertanya tentang materi
sebelumnya, kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
fenomena benda yang bergerak, kemudian guru memberikan penjelasan bahwa
pembelajaran yang akan dilakukan berhubungan dengan gerak benda dan energi
Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan pembelajaran yang
disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan indikator dan topik pembelajaran.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan suara yang cukup lantang dan
kata-kata yang digunakan cukup sederhana sehingga mudah dimengerti oleh
siswa. Dalam tahap ini guru juga membagi siswa dalam kelompok heterogen yang
terdiri dari 5 orang, dan guru memberi instruksi kepada siswa untuk memberikan
nama kelompok sesuai keinginan mereka agar siswa lebih bersemangat.
Ketika memunculkan permasalahan kepada siswa melalui demonstrasi atau
cerita, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A. hal ini ditunjukkan dengan guru
memunculkan permasalahan dengan dibantu media gambar. Siswa diminta untuk
mengingat kembali ketika mereka bermain perosotan, bermain kelereng, bermain
sepak bola seperti yang ada didalam gambar agar siswa mendalami permasalahan
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yang disampaikan oleh guru, kemudian guru bertanya kepada siswa tentang
bagaimna cara bola, kelereng, pemain perosotan, bergerak. Guru memberikan
apresiasi kepada siswa yang telah mengutarakan pendapatnya, guru juga
memberikan

motivasi

kepada

siswa

untuk

jangan

malu-malu

untuk

mengungkapkan pendapat mereka.
Dalam membimbing siswa dalam melaksanakan pengamatan, guru
memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Pelaksanaan pengamatan pada siklus III
siswa diberikan tugas untuk mengamati gerak benda satu dengan yang lainnya,
benda tersebut antara lain kelereng, batu yang tidak rata, dan kubus yang
digelindingkan. siswa juga diberi kesempatan untuk membaca referensi dari buku.
dalam pelaksanaan pengamatan guru sudah membimbing semua kelompok, guru
membimbing. Kegiatan pengamatan berjalan cukup kondusif. Guru memberikan
pengawasan kepada siswa agar tetap berada di daerah sekolah dan tidak
menyebrang di jalan raya. Guru sesekali menjawab pertanyaan dari siswa, dan
guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melaksanakan kerjasama
kelompok.
Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam merencanakan karya,
guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan
memberikan pengarahan kepada seluruh kelompok. Secara bergantian guru
membimbing kelompok yang ada, guru memberikan apresiasi kepada kelompok
yang melakukan kerjasama dalam penyusunan karya kelompok dengan
memberikan pujian.
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Pada keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan
karya, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan dengan
hanya membimbing 3 kelompok saja untuk mempresentasikan karya mereka di
depan kelas, sebelum mempresentasikan karya guru memberikan pengerahan
kepada siswa agar siswa tetap memperhatikan teman mereka yang akan maju
kedepan untuk mempresentasikan karya, dan teman sekelompok membantu teman
mereka yang didepan apabila mengalami kesulitan. Guru memastikan bahwa
suara siswa yang melaksanakan presentasi kelompok dapat didengar oleh teman
mereka dengan cara bertanya kepada siswa yang duduk paling belakang. Sesudah
siswa selesai mempresentasikan karya kelompok mereka guru memberikan
apresiasi berupa lencana kepada siswa yang mewakili kelompoknya, serta
memberikan instruksi kepada siswa untuk memberikan apresiasi kepada teman
mereka berupa tepuk tangan.
Dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab, guru memperoleh skor 3
dengan kriteria B. Hal ini ditunjukkan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan
kepada siswa, menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan memastikan siswa
sudah jelas dengan jawaban guru, dalam pelaksanaan tanya jawab guru juga sudah
memberikan kesepatan siswa untuk menanyakan hal yang belum jelas.
Dalam memberi penguatan, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria A. Hal
ini ditunjukkan guru dengan memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa
atas usahanya baik individu maupun kelompok. Guru memberikan pujian kepada
siswa penguatan berupa acungan jempol, dan memberikan penguatan gestural
kepada siswa. Dalam meberikan penguatan guru juga memberikan bintang
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penghargaan kepada siswa yang mengikuti pelajaran dengan baik, berani
menjawab pertanyaan. Bintang penghargaan juga diberikan pada kelompok yang
paling aktif dalam kegiatan kelompok, guru memberikan apresiasi berupa
pemberian lencana kepada kelompok bertuliskan kelompok terbaik bergambarkan
singa.
Pada keterampilan guru dalam menutup pembelajaran, guru memperoleh
skor 4 dengan kriteria A, hal ini ditunjukkan oleh guru dengan menyimpulkan
pelajaran yang telah dilakukan, melaksanakan evaluasi, dan melaksankan refleksi.
Guru menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran bersama-sama dengan
siswa. Untuk pelaksanaan evaluasi siswa diberi waktu 10 menit oleh guru, bagi
siswa yang sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit, boleh langsung
dikumpulkan, setelah waktu habis evaluasi siswa wajib dikumpulkan baik sudah
selesai atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru memberikan arahan kepada
siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas sebelum mengerjakan evaluasi.
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4.1.5.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus III diperoleh data sebagai
berikut:
Tabel 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III

No

1
2
3
4

Indikator
Kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran
IPA
Merespon permasalahan
yang disampaikan oleh
guru
Mengidentifikasi masalah
yang disampaikan oleh
guru
Melakukan kegiatan
penyelidikan kelompok

Merencanakan karya
Mempresentasikan karya
Menganalisis proses
pemecahan masalah
8 Menyimpulkan materi
(kegiatan refleksi)
Jumlah
Kriteria

5
6
7

Jumlah siswa
yang mendapat
skor

Jumlah
Total
Skor

Ratarata
Skor

Kriteri
a

1

2

3

4

0

0

3

7

37

3.70

A

0

0

5

5

35

3.50

A

0

0

5

5

35

3.50

A

0

0

3

7

37

3.70

A

0
0

0
1

3
7

7
2

37
31

3.70
3.10

A
B

0

0

4

6

36

3.60

A

0

1

2

7

36

3.60

A

28.40
3.55

baik
sekali

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus III di atas, diperoleh jumlah
keseluruhan yaitu 28,40. Sehingga diperoleh rata-rata 3,55. Hasil observasi
aktivitas siswa untuk siklus III masuk dalam kriteria baik sekali (A). Hal ini
ditunjukkan dengan siswa yang sudah tertib dalam mengikuti pembelajaran, saat
guru masuk kedalam kelas untuk memulai pelajaran sudah tidak ada siswa yang
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berkeliaran di luar kelas, tidak ada siswa yang masih bermain di dalam kelas,
ketika guru melakukan apersepsi dengan cara menanyakan materi pembelajaran
pada pertemuan sebelumnya, siswa menjawab pertanyaan guru dengan sigap,
siswa sudah mengacungkan jarinya sebelum menjawab pertanyaan dari guru.
Siswa antusias ketika guru menjajikan bintang penghargaan kepada siswa yang
rajin untuk mengikuti pembelajaran. Siswa sudah berkelompok sesuai instruksi
guru dengan baik, mereka berkelompok dengan teman mereka dengan cepat dan
tidak gaduh. Siswa cukup cekatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang
diberikan oleh guru, siswa memperhatikan ceramah guru dengan seksama. Ketika
mengadakan kegiatan penyelidikan kelompok siswa sudah tertib dengan
mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Ketika penyusunan karya
kelompok, siswa sudah cukup disiplin dalam penyusunan karya. Ketika
melaksanakan presentasi karya kelompok siswa, siswa sudah melaksanakan
presentasi dengan baik, siswa cukup percaya diri dalam mempresentasikan karya
kelompok. Pada sesi analisis pemecahan masalah kebanyakan dari siswa sudah
mengingat proses-proses pembelajaran, mengungkapkan pendapat tentang proses
pemecahan masalah, dan mencatat hasil analisa mereka. Dalam menyimpulkan
materi pembelajaran siswa sudah mengingat materi pembelajaran dan mampu
untuk merumuskan pokok materi dengan baik, beberapa siswa bertanya kepada
guru tentang materi yang kurang jelas.
Pada kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, diperoleh jumlah skor 37
dengan kategori A (baik sekali). Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,7.
Siswa sudah siap dalam mengikuti pelajaran ditunjukkan dengan dari jumlah 10
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siswa yang muncul pada 4 deskriptor berjumlah 7 siswa, dan yang tampak pada 3
deskriptor berjumlah 3 siswa. Sikap dan aktivitas siswa saat awal pembelajaran
sudah menunjukkan perbaikan dari pertemuan sebelumnya, siswa sudah duduk di
tempat duduknya, dan jumlah siswa yang mempersiapkan perlengkapan belajar
mereka bertambah dari pertemuan sebelumnya. Siswa nampak antusias dengan
pembelajaran yang akan dilakukan, ketika guru memberikan salam siswa
menjawab salam tersebut dengan kompak dan lantang.
Ketika Merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru, diperoleh
jumlah skor 35 dengan kategori baik sekali (A). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah
10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, dan yang tampak pada
3 deskriptor berjumlah 5 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,5.
Siswa merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan baik, ketika
guru memunculkan permasalahan melalui cerita dan media batu, dan bola, siswa
memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Ketika guru mempresentasikan
media batu dan kelereng kepada siswa, beberapa dari siswa merespon presentasi
media guru dengan bertanya, siswa sudah menjawab pertanyaan guru. Siswa
mencatat permasalahan yang disampaikan oleh guru.
Ketika siswa mengidentifikasi

masalah yang disampaikan oleh guru

aktivitas siswa memperoleh jumlah skor 35 dengan kategori A (baik sekali). Dari
jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor berjumlah 5 siswa, dan yang
tampak pada 3 deskriptor berjumlah 5 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa
yaitu 3,5. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang
disampaikan oleh guru diantaranya ketika guru menampilkan kelereng dan batu
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siswa dituntut untuk menyebutkan perbedaan kedua benda tersebut. Siswa sudah
bisa merumuskan masalah yang disampaikan oleh guru yakni ketika suatu benda
digerakkan maka benda tersebut akan bergerak, namun cara bergeraknya berbeda
satu sama lain. Siswa sudah berdiskusi dalam tahapan identifikasi masalah.
Dalam melakukan kegiatan penyelidikan kelompok, diperoleh jumlah skor
3,7 dengan rata-rata skor 3,7 aktivitas kegiatan penyelidikan kelompok pada
siklus III mendapatkan kategori A (baik sekali) . Pada saat siswa melaksanakan
percobaan menggelindingkan kelereng, batu, balok, siswa sudah melaksanakan
kegiatan penyelidikan tersebut dengan baik, semua siswa berpartisipasi dalam
kegitan penyelidikan kelompok. Sikap dan aktivitas mereka saat melaksanakan
pengamatan diluar ruangan cukup kondusif, siswa menurut dengan instruksi guru
dengan melaksanakan pengamatan hanya didalam dingkungan sekolah, mereka
juga sudah menggunakan buku sebagai pelengkap pengamatan mereka, setiap
kelompok bertanya kepada guru tentang kesulitan yang mereka temui seperti
kesulitan mereka saat menggelindingkan balok. Dari jumlah 10 siswa yang
tampak pada 4 deskriptor berjumlah 7 siswa, dan yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 3 siswa.
Aktivitas siswa dalam merencanakan karya, diperoleh jumlah skor 37
dengan rata-rata skor 3,7. Dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4 deskriptor
berjumlah 7 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 3 siswa, dan
aktivitas siswa dalam kegiatan penyusunan karya mendapatkan kategori A (baik
sekali). Dalam penyusunan karya kelompok, siswa sudah menyusun karya
kelompok sesuai tahapan yang ditentukan oleh guru, yakni mencantumkan nama
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kelompok, nama anggota, melakukan pengamatan langsung ataupun membaca
dari buku, dalam pengerjaan karya sebagian besar siswa sudah berdiskusi dalam
pengerjaan tugas, beberapa siswa sudah berbagi tugas dengan mereka dan
bertanya kepada guru mengenai hal yang mereka rasa sukar.
Aktivitas siswa ketika mempresentasikan karya, memperoleh jumlah skor
31 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dari 10 siswa yang tampak pada
deskriptor 4 berjumlah 2, siswa yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 7 siswa,
dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 1 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 3,1. Dalam mempresentasikan karya didepan kelas, siswa
sudah membacakan hasil karya mereka, mengeluarkan pendapat mereka tentang
permasalahan yang telah diselidiki, dan memberikan kesempatan teman mereka
untuk menanggapi presentasi mereka. Kelompok lain yang tidak melaksanakan
presentasi melihat jalannya presentasi dengan seksama.
Dalam menganalisis proses pemecahan masalah, diperoleh jumlah skor 36
dengan kategori A (baik sekali). Hal ini dapat dilihat Dari jumlah 10 siswa yang
tampak pada 4 deskriptor berjumlah 6 siswa, dan yang tampak pada 3 deskriptor
berjumlah 4 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,6. Dalam kegiatan
analisis proses pemecahan masalah siswa sebagian besar sudah dapat mengingat
proses

dalam

pemecahan

masalah

ketika

pembelajaran

berlangsung,

mengungkapkan pendapat mereka tentang cara belajar yang telah mereka lakukan
sebelumnya, sudah bisa menganalisis kelemahan pembelajaran yang telah
dilakukan.
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Dalam menyimpulkan materi, diperoleh jumlah skor 36 dengan kategori A
(baik sekali). Hal ini ditunjukkan Dari jumlah 10 siswa yang tampak pada 4
deskriptor berjumlah 7 siswa, yang tampak pada 3 deskriptor berjumlah 2 siswa,
dan yang tampak pada 2 deskriptor berjumlah 1 siswa. Rata-rata skor yang
diperoleh siswa yaitu 3,6. Siswa sudah melakukan kegiatan refleksi dengan
mengingat materi, merumuskan pokok materi, siswa antusias untuk bertanya
kepada guru tentang hal yang mereka belum pahami dari materi gerak benda.
4.1.5.2 Paparan Hasil Belajar Siklus III
Hasil tes pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction pada siklus III, diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.15 Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus III

Nilai

Frekuensi

Persentase

Kualifikasi

78 - 95

11

52,38 %

Tuntas

60 - 77

8

38,09 %

Tuntas

42 - 59

2

9,52 %

Tidak Tuntas

24 - 41

0

0%

Tidak Tuntas

6 - 23

0

0%

Tidak Tuntas

Jumlah

21

Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa tes pembelajaran
IPA melalui model pembelajaran Problem Based Instruction pada siklus III
diperoleh hasil bahwa 90.47 % atau sebanyak 19 siswa dari 21 siswa mengalami
ketuntasan belajar sedangkan 9,53 % atau 2 siswa lainnya belum tuntas. Rata-rata
nilai yang diperoleh dalam hasil tes pembelajaran IPA adalah sebesar 77,38
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dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 95. Nilai yang paling sering muncul
pada siklus III ini adalah nilai antara 78-95.
Data hasil tes pembelajaran IPA siklus III, juga dapat dijabarkan dalam
bentuk diagram batang sebagai berikut:
12
11

Frekuensi

10
8

8
6
4
2

2
0

0
6 - 23

0
24 - 41

42 - 59

60 - 77

Nilai

78 - 95

Gambar 4.8 Diagram Hasil Tes Pembelajaran IPA Siklus III

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar pada pembelajaran IPA
sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya
85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual > 60.
4.1.5.3 Refleksi
Refleksi pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction, difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) keterampilan guru, (2) aktivitas
siswa, dan (3) hasil tes pembelajaran IPA.
Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi tersebut adalah
sebagai berikut:
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4.1.5.3.1Keterampilan Guru
Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus III
sebagai berikut:
Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah masuk
dalam kategori A (baik sekali), tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus
diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu:
1. Ketika melakukan kegiatan Tanya jawab kepada siswa, guru terlalu cepat
dalam menjawab pertanyaan siswa.
2. Dalam ketepatan mengelola waktu, ada langkah pembelajaran dalam RPP ada
yang belum terlaksana.
4.1.5.3.2 Aktivitas Siswa
Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus III ,
sebagai berikut:
Berdasarkan hasil observasi pada 8 indikator pada siklus III , aktivitas siswa
secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori A (baik sekali). Masih ada
beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut
yaitu:
1. Siswa masih malu untuk mengemukakan pendapat pada saat presentasi hasil
karya.
2. Keberanian dan inisiatif siswa dalam bertanya masih kurang.
3. Pada saat presentasi masih ada siswa tidak belum memperhatikan presentasi
teman mereka
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4. Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran
masih

kurang.

Tidak

semua

siswa

ikut

merefleksikan

maupun

menyimpulkan pembelajaran.
4.1.5.3.3 Hasil Belajar
Hasil tes pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction siklus III, rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 77,38. Jika dilihat
secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 55 dan nilai tertinggi
yaitu 95. Sebanyak 19 siswa dari 21 atau 90,47 % siswa mengalami ketuntasan
belajar sedangkan 9,53 % atau 2 siswa lainnya belum tuntas.
Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar sudah
mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Indikator keberhasilan yang ditetapkan
adalah 85% siswa mengalami ketuntasan hasil belajar secara klasikal, oleh karena
itu penelitian dinyatakan berhasil.
4.1.5.4 Revisi
Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem
Based Instruction pada siklus III, Secara garis besar kegiatan pembelajaran pada
siklus III sudah sangat baik, dan hasil belajar sudah mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditentukan, yaitu dapat mencapai ketuntasan belajar
klasikal sekurang-kurangnya 85 % atau dapat mencapai ketuntasan individual ≥
60.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborasi, dalam pelaksanaan kegiatan
pada siklus III sudah berjalan dengan baik, usaha guru dalam membelajarkan
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siswa sudah baik sekali. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran juga sudah
baik sekali, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk
meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Hal yang
perlu diperbaiki antara lain
4.1.5.4.1 Keterampilan Guru
1. Dalam melakukan kegiatan Tanya jawab kepada siswa, guru terlalu cepat
dalam menjawab pertanyaan siswa, dalam pelaksanaannya guru harus
lebih merata dalam memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan
menjawab
2. Dalam ketepatan mengelola waktu, guru seharusnya lebih disiplin dengan
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP.
4.1.5.4.2 Aktivitas Siswa
1. Guru perlu memberikan motivasi belajar kepada siswa, agar siswa lebih
aktif dan tidak malu untuk bertanya dan berpendapat di kelas
2. Guru harus memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki
aktivitas dan nilai hasil belajar paling rendah.
3. Guru harus meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan refleksi, agar
semua siswa terlibat didalamnya
4.1.7 Data Siklus I, Siklus II, Siklus III Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa,
dan Hasil Belajar
Berikut disajikan diagram batang peningkatan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran
Problem Based Instruction pada tiap siklus.
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4.1.7.1 Keterampilan guru
Keterampilan guru dari siklus 1 sampai siklus 3 mengalami peningkatan
jumlah skor sebesar 8,5. Pada siklus 1 jumlah skor yang diperoleh adalah 29
dengan kategori B (baik). Pada siklus 2, jumlah skor yang diperoleh sebesar 35
dengan kategori A (baik sekali). Pada siklus 3, jumlah skor yang diperoleh sebesar
37 dengan kategori A (baik sekali).
Berikut ini disajikan diagram batang peningkatan hasil keterampilan guru
dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Instruction pada
siklus I, II, dan III:

40

34
31

35
30

27

36

37

35

29

25
20
15
10
5
0

Siklus I

Siklus II
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Siklus III
Rata-rata

Gambar 4.9 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III

4.1.7.2 Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan ratarata jumlah skor sebesar 9,13. Siklus I, rata-rata skor yang diperoleh adalah 19,64,
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pada siklus II rata-rata jumlah skor yang diperoleh adalah 25,19, sedangkan pada
siklus III jumlah skor yang diperoleh adalah 28,77.
Berikut ini disajikan diagram batang peningkatan hasil aktivitas siswa
selama mengikuti pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based
Instruction pada siklus 1, 2, dan 3.

28.77
30

26.71
23.67

25
20

20.71
18.57

25.19

19.64

15
10
5
0

Siklus I

Siklus II
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Siklus III
Rata-rata

Gambar 4.10 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III

4.1.7.3 Hasil Belajar
Hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus III mengalami kenaikan.
Nilai rata-rata siswa pada siklus pertama sebesar 60,24 pada siklus kedua naik
menjadi 70,71 dan pada siklus ketiga menjadi 78,81. Persentase ketuntasan
klasikal juga meningkat dari 52,37 % pada siklus pertama menjadi 80,94 % pada
siklus kedua dan menjadi 92,85 pada siklus ketiga.
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Berikut ini disajikan diagram batang peningkatan hasil belajar IPA
mengguakan model Problem Based Instruction pada pra siklus, siklus I, siklus II,
dan siklus III:

80
70
60
50
40

pertemuan 1

30

pertemuan 2

20

rekapitulasi

10
0
pra siklus

siklus I

siklus II

siklus III

Gambar 4.11 Diagram peningkatan rata-rata hasil belajar

Adapun untuk peningkatan presentase ketuntasan klasikal hasil belajar
siswa dalam persen ditunjukkan dengan diagram sebagai berikut:
100
90
80

dalam %

70
60

pertemuan 1

50
40

pertemuan 2

30

rekapitulasi

20
10
0
pra siklus

siklus I

siklus II

siklus III

Gambar 4.12 Diagram Peningkatan Presentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar.
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4.2 PEMBAHASAN
4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian
Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan hasil belajar siswa serta
refleksi setiap pertemuan di tiap siklus pada proses pembelajaran IPA melalui
model pembelajaran Problem Based Instruction, yaitu sebagai berikut:
4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I memperoleh jumlah skor
rata-rata 29 dengan kategori baik . Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah skor
rata-rata menjadi 35 dengan kategori baik sekali. Pada siklus III memperoleh skor
rata-rata 37 dengan kategori A baik sekali. Peningkatan terjadi terjadi secara
bertahap disetiap pertemuan. Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I
pertemuan 1 mendapat skor 27 dengan kategori baik, kemudian meningkat dengan
mendapatkan skor 31 dengan kategori baik, keterampilan guru pada siklus II
pertemuan 1 meningkat dengan mendapat skor 34 kategori baik sekali, peningktan
yang didapat pada siklus II pertemuan 2 yakni mendapat skor 36 dengan kategori
baik sekali, dan keterampilan guru pada siklus III meningkat dengan mendapat
skor 37 dengan kategori baik sekali. Data tersebut menunjukkan bahwa model
Prolem Based Instruction dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam
pembelajaran IPA.
Peningkatan pada masing-masing pertemuan juga terjadi di setiap aspek.
Aspek mempersiapkan siswa untuk belajar mendapat skor 3 pada siklus I
pertemuan 1, mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 4 pada
siklus II pertemuan 1, pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4, mendapat skor
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4 pada siklus III. Hal itu dikarenakan pada siklus I pertemuan 1, dan siklus I
pertemuan 2, guru tidak menyiapkan ruang untuk belajar. Akan tetapi pada siklus
II dan III guru sudah mempersiapkan ruang untuk belajar dengan cara
memberikan instruksi kepada siswa untuk merapikan tempat duduk dan
mempersiapkan alat tulis mereka untuk belajar.
Aspek melalukan apersepsi mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 1,
mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 3 pada siklus II
pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4, dan mendapat skor
4 pada siklus III. hal itu dikarenakan pada saat siklus I pertemuan 1 dan 2 guru
tidak memberikan motivasi kepada siswa pada saat memberikan apersepsi. Guru
sudah melaksanakan apersepsi yang sesuai dengan materi dan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari siswa, guru sudah bertanya kepada siswa tentang materi
yang telah dikajipada pertemuan sebelumnya. Pada saat pelaksanaan siklus II dan
III guru sudah melaksanakan apersepsi yang relevan dengan materi pembelajaran
dan memotivasi siswa untuk bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.
Aspek menyampaikan tujuan pembelajaran, mendapat skor 2 pada siklus I
pertemuan 1, mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 3 pada
siklus II pertemuan 1, dan mendapat skor 3 pada siklus II pertemuan 2, dan
mendapat skor 3 pada siklus III. Pada saat pelaksanaan siklus I pertemuan 1 guru
sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah sesuai dengan indikator,
namun dalam penyampaian tujuan pembelajaran kalimat yang digunakan oleh
guru belum sistematis dan masih menggunakan kalimat yang sulit dipahami oleh
siswa antara lain penggunaan kata setting. Tujuan yang disampaikan belum
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sistematis, namun pada siklus I pertemuan 2, siklus dan III guru sudah
menyampaikan tujuan pembelajaran dengan kata-kata sederhana.
Aspek Memunculkan permasalahan kepada siswa melalui demonstrasi
atau cerita mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 1, mendapat skor 3 pada
siklus I pertemuan 2, mendapat skor 4 pada siklus II pertemuan 1 dan pada siklus
II pertemuan 2 mendapat skor 4, dan pada siklus III mendapat skor 4. Hal itu
dikarenakan pada siklus I guru menyampaikan masalah menggunakan lisan, guru
menyampaikan masalah masalah yang ada untuk direspon siswa, guru kemudian
bertanya kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap
permasalahan yang disampaikan oleh guru, guru sudah menggunakan media
gambar dalam penyampaian masalah kepada siswa, namun belum menggunakan
cerita otentik dalam penyampaian masalah. Ketika pelaksanaan siklus II dan III
keterampilan guru sudah meningkat dengan penggunaan cerita otentik dalam
penyampaian permasalahan kepada siswa. Hal itu diperkuat dengan pendapat
Moedjiono dan Hasibuan (2009: 63) tentang salah satu keterampilan dasar
mengajar yaitu keterampilan mengadakan variasi yang meliputi variasi dalam
gaya mengajar guru, variasi penggunaan media dan bahan-bahan pengajaran, dan
variasi pola interaksi dan kegiatan siswa.
Dalam menggunakan media gambar dalam menyampaikan masalah,
tingkat keterlihatan gambar sudah baik, gambar sudah sesuai dengan materi yang
akan diajarkan oleh guru. Pada saat pelaksanaan siklus I petemuan 1, siklus II
pertemuan 1 dan 2 guru menggunakan lagu yang dinyanyikan bersama-sama
untuk membantu mengenalkan masalah kepada siswa dengan cara yang lebih
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menyenangkan. Pada saat pelaksanaan siklus II pertemuan 2 guru menggunakan
laptop untuk menampilkan video hewan untuk memunculkan masalah kepada
siswa. permasalahan diangkat dari konsteks kehidupan sehari-hari, guru
mengajukan permasalahan dengan kalimat yang jelas, guru memberikan peluang
pada siswa untuk melakukan penyelidikan, diberikan fakta-fakta seputar konteks
permasalahan. Hal ini sesuai dengan Fogarty (dalam Supinah , 2009:22) pada
tahap ini masalah yang diberikan kepada siswa diangkat dari konteks kehidupan
sehari-hari, pernyataan permasalahan diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang
pendek dan memberikan sedikit fakta-fakta di seputar konteks permasalahan,
pernyataan permasalahan diupayakan memberikan peluang pada siswa untuk
melakukan penyelidikan.
Aspek membimbing siswa dalam kegiatan pengamatan mendapat skor 2
pada siklus I pertemuan 1, mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 2, mendapat
skor 4 pada siklus II pertemuan 1, dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor
4, dan pada siklus III mendapat skor 4. Hal itu dikarenakan pada siklus I
pertemuan 1 guru hanya terfokus untuk membimbing 2 kelompok saja,
dikarenakan kelompok yang beranggotakan 3 siswa laki-laki yang tergabung
dalam kelompok 1 mengganggu kelompok 2 yang terdiri dari siswa perempuan.
Kelompok 1 mengganggu kelompok 2 dengan cara melepaskan hewan jangkrik di
dalam botol plastik, sehingga mengakibatkan 2 siswa perempuan dalam kelompok
2 menangis karena ketakutan. Guru sibuk untuk menertibkan siswa yang berbuat
onar, dan menenangkan siswa yang menangis. Pada siklus I pertemuan 1 guru
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memberi kesempatan siswa untuk berkelompok sesuai dengan keinginan mereka,
akibatnya kondisi yang terjadi menjadi kurang kondusif.
Sebelum melaksanakan kegiatan pengamatan guru sudah memberikan
instruksi, namun instruksi dari guru kurang jelas. Kegiatan pengamatan pada
siklus I pertemuan 2 guru sudah membagi kelompok secara heterogen meskipun
beberapa siswa mengajukan protes keberatan dengan pembagian kelompok yang
ditentukan oleh guru, guru memberikan instruksi yang cukup jelas dengan
memberikan tahapan-tahapan pengamatan dan penyusunan karya, pemberian
peringatan kepada siswa yang kurang disiplin. Terjadi peningkatan dalam
pelaksanaan siklus I pertemuan 2 dan siklus II pertemuan 1, guru sudah
membimbing 4 kelompok. guru memberikan instruksi siswa untuk memberi nama
kelompok mereka dengan nama mahluk hidup pada siklus I pertemuan 2, dan
nama tumbuhan pada siklus II pertemuan 1, dengan maksud menjadikan siswa
lebih dekat dengan materi yang sedang dipelajari. Keterampilan guru meningkat
pada siklus II pertemuan 2 dengan membimbing seluruh kelompok secara intensif.
Guru membagi kelompok secara heterogen dan memberi instruksi siswa untuk
memberi nama kelompok sesuai nama hewan. Guru sudah jelas dalam
menjelaskan tahap tahap kegiatan pengamatan. Pada pelaksanaan siklus III guru
sudah membagi kelompok secara merata, membimbing semua kelompok,
memberi instruksi tentang tahapan pengamatan kepada siswa dengan jelas, guru
selalu mengontrol aktivitas pengamatan siswa agar tetap berada di lingkungan
sekolah. Peningkatan keterampilan guru dalam penelitian ini didukung oleh
pendapat Nana Sudjana (1989:32), bahwa peranan guru yang efektif dalam
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pengajaran adalah (1) guru sebagai pemimpin belajar, artinya merencanakan,
melaksanakan, dan mengontrol siswa belajar, (2) guru sebagai fasilitator, (3) guru
sebagai motivator, dan (4) guru sebagai moderator.
Aspek membimbing siswa menyusun karya mendapat skor 2 pada siklus I
pertemuan 1, mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 3 pada
siklus II pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4, dan pada
siklus III mendapat skor 4. Hal itu dikarenakan pada siklus I pertemuan 1 guru
hanya terfokus untuk membimbing 2 kelompok saja, sama seperti yang terjadi
dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan, guru terfokus untuk menertibkan siswa
yang onar di kelompok 1 dan siswa yang menangis di kelompok 2. Waktu guru
terfokus dalam membimbing 2 kelompok tersebut. Guru berusaha untuk
meningkatkan keterampilan membimbing kelompok dengan menangani siswa
dengan lebih tegas agar kegiatan belajar lebih kondusif. Pada siklus I pertemuan 2
dan siklus II pertemuan 1 keterampilan guru sudah meningkat dengan
membimbing 4 kelompok dalam penyusunan karya. Pada siklus II dan III guru
sudah membimbing semua kelompok dan memberikan tahapan-tahapan menyusun
karya, guru sudah membimbing semua kelompok secara merata.
Sesuai dengan pendapat Gordon (dalam Trianto, 2009:70) menyatakan
Problem Based Instruction menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu
dalam bentuk karya nyata, karya nyata yang disusun siswa digunakan untuk
mendemonstrasikan kepada teman mereka tentang apa yang mereka pelajari.
Kegitan tersebut juga didukung oleh pendapat Djamarah 2005: 160) yang
menyatakan k keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan memimpin diskusi
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kelompok kecil yang meliputi pemusatan perhatian, mengklasifikasi masalah,
menganalisis

pandangan anak didik, meningkatkan distribusi,

membagi

partisipasi, dan menutup diskusi.
Aspek membimbing siswa mempresentasikan hasil karya mendapat skor 2
pada siklus I pertemuan 1, mendapat skor 2 pada siklus I pertemuan 2, mendapat
skor 3 pada siklus II pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 3,
dan pada siklus III mendapat skor 3. Hal itu dikarenakan pada siklus I pertemuan
1 guru hanya membimbing 1 kelompok saja dalam mempresentasikan karya
kelompok, guru nampak memberikan pengarahan kepada siswa untuk
memperhatikan presentasi teman mereka, pada siklus I pertemuan 2 guru
membimbing 2 kelompok dan guru memberikan ulasan kembali presentasi agar
siswa bisa lebih paham dengan presentasi teman mereka, pada siklus II
keterampilan guru meningkat dengan membimbing 3 kelompok. Pada siklus III
membimbing 3 kelompok, dan pada pertemuan 2 guru sudah membimbing semua
kelompok. Guru berusaha untuk memfokuskan siswa dengan cara meneriakkan
yel-yel agar siswa tetap fokus dengan pembelajaran selama sesi presentasi. Guru
memberikan bintang penghargaan kepada siswa yang berani mempersentasikan
karya. Guru sudah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengomentari
presentasi teman mereka.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok
kecil yang meliputi pemusatan perhatian, mengklasifikasi masalah, menganalisis
pandangan anak didik, meningkatkan distribusi, membagi partisipasi, dan
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menutup diskusi (Djamarah 2005: 160). Aktivitas guru yang tampak dalam
membimbing siswa dalam menyajikan hasil diskusi sesuai dengan tahap
mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam PBI Pada tahap ini guru
membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai sebagai
hasil pelaksanaan tugas, misalnya berupa laporan, video, dan model serta
membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Masing-masing
kelompok menyajikan atau menyampaikan secara lisan hasil temuan kelompok di
depan kelas, kemudian guru dan kelompok yang lain memberikan komentar atas
temuan kelompok yang menyajikan (Supinah, 2009:35).
Aspek melakukan tanya jawab mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 1,
mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 1, mendapat skor 3 pada siklus II
pertemuan 1, dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 3, dan pada siklus III
mendapat skor 3. Hal itu dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan tanya jawab
guru sudah memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, namun pada siklus I
siswa tidak ada yang bertanya, guru memberikan pertanyaan kepada tentang
materi yang sedang dikaji, pertanyaan diberikan kepada siswa secara acak. Pada
siklus II siswa sudah berani untuk mengajukan pertanyaan, sehingga guru
menjawab pertanyaan dari siswa. dalam melaksanakan kegiatan tanya jawab, guru
sudah menggunakan keterampilan bertanya lanjut, sesuai dengan masalah yang
dibicarakan, memberikan secara acak di antara para siswa/kelompok, dan
memberikan waktu berpikir untuk bertanya dan menjawab. Pada siklus III guru
sudah memberikan pertanyaan kepada siswa secara merata, menjawab pertanyaan
dari siswa, Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
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keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan bertanya yang meliputi
pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan
kea rah jawaban yang diminta, pemindahan giliran menjawab, penyebaran
pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan (Moedjiono dan
Hasibuan 2009: 63).
Aspek memberi penguatan mendapat skor 4 pada siklus I pertemuan 1,
mendapat skor 4 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 4 pada siklus II
pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4, dan pada siklus III
mendapat skor 4. Dalam memberikan penguatan kepada siswa guru sudah
memberikan penguatan berupa penguatan verbal berupa sanjungan, penguatan
gestural berupa tepuk tangan, acungan jempol, mimik dan elusan. Guru juga
sudah memberikan penguatan dengan memberikan lencana penghargaan atas hasil
kerja siswa. Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan memberi penguatan yang
meliputi penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara mendekati,
penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan memberikan kegiatan yang
menyenangkan, dan penguatan brupa tanda atau benda (Moedjiono dan Hasibuan
2009: 59).
Aspek menutup pembelajaran mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 1,
mendapat skor 4 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 4 pada siklus II
pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4, dan pada siklus III
mendapat skor 4. Hal itu dikarenakan pada siklus I pertemuan 1 guru tidak
menyimpulkan pelajaran, namun pada pertemuan berikutnya sudah ada perbaikan
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pada keterampilan guru. Guru sudah menyimpulkan pembelajaran, melaksanakan
evaluasi, dan melakukan refleksi. Kegiatan yang tampak pada saat penelitian
sesuai dengan pendapat Supinah (2010:35) yang menyatakan ketika menutup
pelajaran guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses yang mereka tempuh atau gunakan. Guru dan
siswa mengadakan refleksi atau evaluasi terhadap kejadian, aktivitas, atau
pengetahuan yang baru diterima atau proses-proses yang mereka tempuh atau
gunakan. Disamping itu, guru dapat memberikan soal-soal yang harus dikerjakan
siswa berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem
Based Instruction tersebut didukung oleh

pendapat Sanjaya (2007:32) yang

menyatakan bahwa keterampilan dasar bagi guru diperlukan agar guru dapat
melaksanakan perannya dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga
pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Disamping itu,
keterampilan

dasar

merupakan

syarat

mutlak

agar

guru

dapat

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Mengingat peran guru
dalam pembelajaran bermacam-macam, antara lain guru sebagai motivator, guru
sebagai fasilitator, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai demonstrator, dan
sebagainya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Djamarah (2010: 99) yang
mengatakan bahwa ada 9 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru,
yaitu: 1) keterampilan bertanya dasar; 2) keterampilan bertanya lanjut; 3)
keterampilan memberi penguatan (reinforcement); 4) keterampilan mengadakan
variasi; 5) keterampilan menjelaskan; 6) keterampilan membuka dan menutup
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pelajaran; 7) keterampilan mengelola kelas; 8) keterampilan memimpin diskusi
kelompok kecil; dan 9) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Dalam pembelajaran, guru telah melaksanakan 9 keterampilan dasar mengajar
tersebut karena keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan mutlak
yang harus dimiliki guru. Dengan memiliki keterampilan dasar mengajar ini,
diharapkan guru dapat mengoptimalkan peranannya dalam melaksanakan
pembelajaran di kelas
Peningkatan keterampilan mengajar guru pada penelitian ini juga
didukung oleh hasil wawancara terhadap observer yang menjelaskan bahwa: (1)
guru dalam mengajar sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam
Problem Based Instruction; (2) model Problem Based Instruction cocok
diterapkan dalam pembelajaran IPA khususnya dalam materi ciri ciri mahluk
hidup

dan kebutuhannya karena materi ini pada dasarnya sudah ada dalam

keseharian siswa, hanya saja siswa belum memahami. Melalui Problem Based
Instruction, materi disajikan secara kontekstual yaitu melalui kegiatan
pengamatan dalam kelompok; (3) keterampilan guru dalam mengajar sudah baik,
dalam mengajar guru sudah mengaplikasikan 8 keterampilan mengajar, hanya saja
perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal membimbing kelompok.
4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor
sebesar 2,46 dengan kategori cukup. Pada siklus II terjadi peningkatan rata-rata
skor menjadi 3,15 dengan kategori baik. Pada siklus III terjadi peningkatan ratarata skor menjadi 3,55 dengan kategori baik. Peningkatan terjadi terjadi secara
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bertahap di setiap pertemuan. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I
pertemuan 1 mendapat skor 18,57 dengan kategori cukup (C), kemudian
meningkat menjadi 20,71 dengan kategori baik (B) pada siklus I pertemuan, pada
siklus II pertemuan 1 skor aktivitas siswa meningkat menjadi 23,67 dengan
kategori baik (B), pada siklus II pertemuan 2 aktivitas siswa mendapat skor 26,71
dengan kategori baik (B), pada siklus III skor aktivitas siswa meningkat menjadi
28,00 dengan kategori baik sekali (A).
Peningkatan pada masing-masing pertemuan juga terjadi di setiap aspek.
Aspek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA mendapat rata-rata skor
2,67 pada siklus I pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,90 pada siklus

I

pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,14, pada siklus II pertemuan 1
mendapatkan skor 3,14, pada siklus II pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,62,
dan pada siklus III mendapatkan skor 3. Pada siklus I pertemuan 1 banyak siswa
yang tidak siap mengkuti pembelajaran, siswa banyak yang berlarian di luar kelas,
bermain di dalam kelas. Hanya sedikit saja siswa yang sudah duduk ditempatnya
dan mempersiapkan alat tulis mereka. Aktivitas siswa dalam pertemuan
berikutnya mengalami perbaikan dengan berkurangnya jumlah siswa yang
berlarian dan bermain didalam kelas, sampai pada di siklus II tidak ada siswa
yang masih bermain dan berlarian saat guru masuk kedalam kelas untuk memulai
pembelajaran. pada siklus III aktivitas siswa dalam kesiapan mengikuti
pembelajaran sudah meningkat drastis dari siklus I, tidak ditemukan lagi siswa
yang masih sibuk bermain saat guru datang, siswa sudah duduk ditempat duduk
masing-masing, dan mempersipakan alat tulis mereka. Sebelum memulai
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pembelajaran

guru

selalu

mengkondisikan

siswa

untuk

mempersiapkan

pembelajaran, termasuk menegur siswa yang masih berlarian dan gaduh saat
pembelajaran akan dimulai. Hal ini terbukti bahwa guru melakukan usaha untuk
mempersiapkan pembelajaran.
Aspek merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru mendapat
rata-rata skor 2,52 pada siklus I pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,76 pada
siklus pertemuan 1 pertemuan 2, mendapat rata-rata skor 3,14 pada siklus II
pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,24, dan
pada siklus III mendapatkan skor 3,48. Saat guru menyampaikan permasalahan
pada pertemuan 1 siklus 1 aktivitas siswa didalam kelas kurang, siswa hanya
memperhatikan penjelasan dari guru, minat untuk bertanya dan menanggapi
permasalahan dari guru kurang, beberapa siswa bahkan tidak memperhatikan
guru. Siswa sangat gaduh saat bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru,
siswa tidak mengacungkan jari terlebih dahulu namun menjawab secara bersamasama sehingga kelas menjadi riuh. Pada pertemuan berikutnya aktivitas siswa
dalam menanggapi permasalahan dari guru meningkat dengan jumlah siswa yang
memperhatikan penjelasan dari guru, mencatat, dan bertanya meningkat.
Peningkatan aktivitas siswa terjadi secara bertahap, sampai pada siklus II dan III
pertemuan 2 sudah tidak ada lagi siswa yang tidak memperhatikan, bermain
dengan teman mereka, maupun mengantuk. Semua siswa sudah terlibat dalam
menanggapi permasalahan dari guru, ketika guru memunculkan masalah siswa
melakukan aktivitas mencatat hal-hal penting maupun bertanya. Kegiatan yang
tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu visual
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activities yang meliputi membaca, mengamati, dan mempelajari gambar, selain itu
juga nampak kegiatan-kegiatan mendengarkan yang meliputi mendengarkan
penyajian bahan ajar, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok (Hamalik
2009:172).
Aspek mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh guru mendapat
rata-rata skor 2,33 pada siklus I pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,43 pada
siklus pertemuan 1 pertemuan 2, mendapat rata-rata skor 2,76 pada siklus II
pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,19, dan
pada siklus III mendapatkan skor 3,62. Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1
terlihat kurang, keberanian siswa dalam mengajukan pendapat dan merumuskan
masalah kurang, beberapa siswa terlihat bermain dan mengganggu teman mereka
yang sedang berdiskusi. Aktivitas siswa pada pertemuan berikutnya meningkat
secara bertahap, jumlah siswa yang mengajukan pendapat dan merumuskan
masalah bertambah dari pertemuan-pertemuan sebalumnya. Pada siklus II
pertemuan 2 dan pada siklus III sudah tidak ditemukan lagi siswa yang bermain
ataupun mengganggu teman mereka, semua siswa sudah terlibat dengan kegiatan
perumusan masalah.
Aspek melakukan kegiatan penyelidikan kelompok mendapat rata-rata
skor 2,10 pada siklus I pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,57 pada siklus
pertemuan 1 pertemuan 2, mendapat rata-rata skor 3,14 pada siklus II pertemuan
1, pada siklus II pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,71, dan pada siklus III
mendapatkan rata-rata skor 3,71. Aktivitas penyelidikan siswa pada siklus I
pertemuan 1 terlihat kurang dengan masih terlihatnya beberapa siswa yang tidak
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melaksanakan kegiatan pengamatan, kebanyakan siswa hanya melaksanakan
kegiatan pengamatan tanpa dibantu dengan buku dan bertanya kepada guru.
Banyak terjadi kekacauan dalam kegiatan pengamatan seperti siswa yang
menggunakan bahan pengamatan untuk mengganggu teman mereka, akibatnya
teman mereka menangis dan kegiatan pengamatan kelompok tersebut terganggu,
bahkan ada siswa yang bertengkar saat kegiatan pengamatan berlangsung.
Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II
pertemuan 2 mengalami peningkatan secara bertahap. Pada silkus II dan III tidak
lagi terlihat siswa yang bermain sendiri saat pelaksanaan pengamatan, saat
kegiatan pengamatan pun siswa sudah menggunakan buku sebagai referensi dan
bertanya kepada guru untuk melengkapi kegiatan pengamatan mereka. Hasil
penelitian tersebut didukung oleh Hamalik (2011: 171) yang menyebutkan bahwa
suatu pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang memberikan dan
menyediakan kesempatan belajar bagi siswanya untuk melakukan aktivitas
sendiri. Dalam pembelajaran, siswa diharapkan untuk aktif sehingga mereka
memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya,
serta dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya sebagai bekal hidup
dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat Pintrich & Schunk (dalam
Jacobsen,2009) yang menyatakan siswa memiliki tanggung jawab utama dalam
menyelidiki masalah-masalah dan memburu pertanyaan-pertanyaan. Tanggung
jawab sangat penting, baik secara instruksional maupun secara motivasional,
karena siswa dalam pelajaran-pelajaran berbasais masalah secara literal
melakukan learning by doing
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Aspek merencanakan karya mendapat rata-rata skor 2,48 pada siklus I
pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,57 pada siklus pertemuan 1 pertemuan 2,
mendapat rata-rata skor 2,95 pada siklus II pertemuan 1 dan pada siklus II
pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,52, dan pada siklus III mendapatkan ratarata skor 3,67. Kegiatan merencanakan karya saat pada siklus I pertemuan 1
terlihat kurang dengan sedikitnya siswa yang terlibat dalam penyusunan karya,
kerjasama kelompok terlihat kurang, beberapa siswa bahkan tidak ikut
berpartisipasi dalam penyusunan karya. Keberanian siswa untuk bertanya kepada
guru nampak kurang dengan sedikitnya siswa yang bertanya kepada guru dalam
penyusunan karya. Aktivitas siswa meningkat secara bertahap di pertemuan
berikutnya, hal itu nampak dari meningkatnya jumlah siswa yang terlibat dalam
kegiatan penyusunan karya, siswa terlihat berkerjasama dalam penyusunan karya.
Pada siklus II dan III sudah tidak nampak siswa yang bermain sendiri saat
penyusunan karya, seluruh siswa sudah terlibat dalam penyusunan karya.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu aktivitas
siswa yaitu kegiatan-kegiatan menulis yang meliputi menulis laporan, membuat
rangkuman, dan mengerjakan tes (Hamalik 2009:172). Sejalan dengan itu Isjoni
(2011:13) menyatakan dalam diskusi kelompok dapat membantu siswa
memahami konsep yang sulit, menumbuhkan kemampuan berfikir kritis, bekerja
sama dalam kelompok, saling membantu dalam memecahkan masalah, dapat
memotivasi siswa berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat teman
sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi
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yang berkualitas dan dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi
belajarnya.
Aspek mempresentasikan karya mendapat rata-rata skor 1,86 pada siklus
I pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,19 pada siklus pertemuan 1 pertemuan
2, mendapat rata-rata skor 2,52 pada siklus II pertemuan 1 dan pada siklus II
pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 2,76, dan pada siklus III mendapatkan ratarata skor 2,90. Aktivitas siswa saat mempresentasikan karya pada saat siklus I
pertemuan 1 nampak rendah, ketika guru memberi kesempatan siswa untuk
melaksanakan presentasi tidak ada siswa yang berani maju ke depan, bahkan
ketika guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan karya tidak
ada siswa yang mau untuk mempresentasikan karya mereka. Kemudian guru
menunjuk kelompok lain untuk mempresentasikan karya, namun dalam
mempresentasikan karya suara siswa masih lirih dan kurang jelas, sehingga guru
me ulasan kembali

apa yang telah disampaikan siswa. Saat melaksanakan

presentasi karya siswa tidak memberikan teman untuk menanggapi karya mereka,
siswa nampak malu-malu untuk mempresentasikan karya mereka. Pada siklus I
pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2 terjadi peningkatan
aktivitas siswa, tidak lagi nampak siswa yang enggan maju kedepan ketika guru
menunjuk kelompok untuk mempresentasikan karya, bahkan ketika guru memberi
kesempatan kelompok untuk mempresentasikan karya mereka, siswa antusias
untuk mengajukan dirinya untuk mempresentasikan karya kelompok. ketika siswa
mempresentasikan karya suara siswa sudah terdengar lantang dan jelas. Siswa
sudah mengeluarkan pendapat mereka, namun belum memberikan kesempatan
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teman mereka untuk menanggapi presentasi karya mereka. Saat pelaksanaan
siklus III, tidak nampak lagi siswa yang enggan ketika guru menunjuk siswa
untuk maju kedepan mempresentasikan karya. Hal itu diperkuat oleh pendapat
Sardiman (2011:101) yang menyatakan dalam mempresentasikan hasil diskusi
merupakan aktivitas siswa yang didalamnya meliputi menyatakan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat. Suasana belajar yang demikian dapat
menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan, berpusat pada siswa yang
dapat mendukung potensi siswa yang optimal.
Aspek menganalisis proses pemecahan masalah mendapat rata-rata skor
2,05 pada siklus I pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,57 pada siklus
pertemuan 1 pertemuan 2, mendapat rata-rata skor 2,86 pada siklus II pertemuan 1
dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,14, dan pada siklus III
mendapatkan rata-rata skor 3,29. Pada siklus I pertemuan 1 aktivitas siswa dalam
menganalisis proses pemecahan masalah nampak rendah, terlihat dengan hanya
beberapa siswa saja yang sudah mengingat proses pembelajaran, mengungkapkan
pendapat

tentang

proses

pembelajaran,

dan

menganalisa

kekurangan

pembelajaran. kebanyakan siswa hanya bisa mengingat proses pembelajaran,
siswa masih malu untuk mengungkapkan pendapat, siswa masih bingung ketika
guru memberikan instruksi siswa untuk menganalisa kekurangan pembelajaran.
aktivitas siswa mengalami perbaikan secara bertahap pada pertemuan berikutnya
sampai pada siklus II pertemuan 2 dan siklus III tidak nampak lagi siswa yang
enggan untuk mempresentasikan karya ketika guru menunjuk kelompok, selain itu
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siswa juga sudah berani untuk mengungkapkan pendapat mereka terhadap proses
dan kekurangan pembelajaran yang telah dilakukan.
Aspek menyimpulkan materi (kegiatan refleksi) mendapat rata-rata skor
2,57 pada siklus I pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,71 pada siklus
pertemuan 1 pertemuan 2, mendapat rata-rata skor 3,14 pada siklus II pertemuan 1
dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,52, dan pada siklus III
mendapatkan rata-rata skor 3,52. Tidak ada siswa yang tidak menyimpulkan
materi pembelajaran pada siklus I pertemuan 1, aktivitas siswa selalu meningkat
di setiap pertemuan, peningkatan aktivitas siswa terjadi secara bertahap, hal ini
tampak pada siklus I pertemuan 1 masih sedikit siswa yang melakukan dari
jumlah siswa yang mengingat materi, merumuskan pokok materi, dan bertanya
semakin bertambah dari tiap pertemuan. Saat pelaksanaan siklus III pertemuan 2,
semua siswa sudah melaksanakan 2 kegiatan menyimpulkan materi.
Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
Problem Based Instruction didukung oleh pendapat Djamarah (2008:38), latihan
atau praktek (penelitian dan percobaan) merupakan konsep belajar untuk
menghendaki adanya penyatuan usaha mendapatkan kesan-kesan dengan cara
berbuat sesuatu yang didukung dengan latihan dengan tujuan untuk mendapatkan
kesan-kesan yang diterima lebih fungsional dan dapat mendukung belajar optimal.
Pada siklus I dan siklus II aktivitas siswa berdiskusi dalam kelompok, siswa sudah
bisa menghargai pendapat dan bekerja sama dengan anggota kelompok secara
baik. Gijbels dkk (dalam Jacobsen, 2009) menyatakan bahwa Problem Based
Instruction adalah suatu kelompok strategi-strategi yang dirancang untuk
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mengajarkan keterampilan pemecahan masalah (problem solving) dan penelitian
(inquiry), Problem Based Instruction memanfaatkan masalah sebagai focal point
untuk keperluan investigasi dan penelitian siswa. Problem Based Instruction
adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada
menyelesaikan permasalahan otentik

siswa dalam

dengan maksud untuk menyusun

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir
tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri (Arends dalam
Trianto, 2007:68). Model Problem Based Instruction merupakan suatu model
pembelajaran yang didasarkan pada suatu permasalahan yang membutuhkan
penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata
dari permasalahan yang nyata.
Peningkatan aktivitas siswa pada penelitian ini juga di dukung dengan
hasil wawancara siswa yang menyebutkan bahwa 18 siswa dari 21 siswa yang
hadir menyatakan senang dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model
Problem Based Instruction. Siswa menyatakan senang melakukan pembelajaran
dengan melakukan pengamatan langsung sehingga menambah pemahaman siswa.
Siswa menyatakan bahwa mereka mereka juga menjadi bersemangat mengikuti
proses pembelajaran, mereka menyatakan tidak merasa tidak bosan dengan
pembelajaran.
4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem
Based Instruction, mengalami peningkatan. Rata-rata nilai siswa meningkat dari
rata-rata siklus I sebesar 60,24 menjadi 70,71 pada rata-rata siklus II, dan pada
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siklus III rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 78,81. Persentase ketuntasan
belajar individual siswa secara klasikal juga mengalami peningkatan dari 47,61%
pada siklus I pertemuan 1, 57,14% siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1
menjadi 71,42%, pada siklus II pertemuan 2 menjadi 90,46%, menjadi 90,46%
pada siklus III , dan menigkat pada siklus III pertemuan 2 menjadi 95,23%.
Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar IPA siswa pada siklus
III sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 85% siswa
mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 60.
Peningkatan hasil belajar siswa dalam dalam pembelajaran IPA melalui
model Problem Based Instruction ini juga didukung oleh pendapat Sugandi (2008:
63) yang menyatakan hasil belajar adalah merupakan refleksi keleluasaan,
kedalaman, dan kekompleksitasan yang digambarkan secara jelas serta dapat
diukur dengan teknik penilaian tertentu. Untuk mengetahui seberapa penyampaian
hasil belajar yang diperoleh individu (siswa) harus dilakukan suatu penilaian.
Sejalan dengan itu Hamalik (2002) menyatakan bila seseorang telah belajar maka
akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu
menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Djamarah (2010:96)
menyatakan bahwa proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil
belajarnya menunjukkan kriteria sebagai berikut: (1) daya serap terhadap bahan
pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tertinggi, baik secara individual
maupun kelompok; (2) perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran
khusus (TPK) telah dicapai oleh anak didik, baik secara individual maupun
kelompok.

212

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas
pembelajaran yang meliputi keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siswa melalui model Problem Based Instruction pada siswa kelas III
SDN Gunungpati 02 Semarang. Penerapan model Problem Based Instruction
dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru.
Penggunaan model Problem Based Instruction menjadikan cara mengajar guru di
dalam kelas lebih bervariasi. Materi yang bersifat abstrak dapat disajikan dengan
lebih kongkrit dan otentik melalui kegitan pengamatan langsung. Melalui model
ini, guru dapat melaksanakan perannya sebagai mediator, fasilitator, dan
motivator secara maksimal dimana guru membimbing siswa dalam kegitan
pengamatan, penyusunan karya, presentasi, dan diskusi. Guru memberikan
motivasi selama pembelajaran berlangsung.
Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Instruction juga
bermanfaat bagi siswa. Melalui model ini, menjadikan siswa terlibat secara aktif
di dalam pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan lebih banyak untuk
melaksanakan kerja ilmiah, tidak hanya mendengarkan ceramah guru saja, siswa
memahami materi dengan terlibat dalam pembelajaran secara langsung seperti
melakukan bermain peran, melakukan diskusi kelompok, melakukan presentasi
kelompok di depan kelas, dan sebagainya. Dengan demikian, pengetahuan yang
didapatkan siswa bukan hafalan saja namun merupakan hasil dari proses inkuiri
siswa, sehingga pengetahuan yang didapatkan akan lebih bermakna, sehingga
hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA dapat meningkat.
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Bagi sekolah, penelitian pembelajaran menggunakan model Problem
Based Instruction dapat dijadikan sebagai masukan mengenai model pembelajaran
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran IPA
melalui model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) pada siswa kelas III
SDN Gunungpati 02, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.

Kualitas pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction (PBI) pada siswa kelas III SDN Gunungpati 02 terjadi
peningkatan ditunjukkan dengan keterampilan guru mengalami peningkatan,
pada siklus I keterampilan guru baik (B) dengan skor 29 , meningkat menjadi
baik sekali (A) dengan skor 35 pada siklus II, dan pada siklus III
keterampilan guru meningkat menjadi baik sekali (A) dengan skor 37

2.

Aktivitas siswa mengalami peningkatan, pada siklus I aktivitas siswa
mendapat skor 19,64 dengan kategori cukup (C) meningkat menjadi baik (B)
pada pada siklus II dengan skor 25,19, aktivitas siswa kembali meningkat
menjadi baik sekali (A) dengan skor 30,74 pada siklus III.

3.

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan, Rata-rata hasil belajar siswa pada
siklus I sebesar 60,24 meningkat menjadi 70,71 pada siklus II, dan meningkat
menjadi 78,81 pada siklus III. Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa
juga meningkat. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal adalah 52,37%,
kemudian meningkat menjadi 80,94% pada siklus II, dan pada siklus III
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kembali meningkat mejadi 92,85%. Mengacu pada indikator penelitian yaitu
85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 60, maka penelitian ini
dinyatakan berhasil.

5.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian melalui model Problem Based Instruction, maka
peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam kegiatan pembelajaran guru diharapkan menciptakan suasana
pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, salah satunya dengan
menerapkan model Problem Based Instruction (PBI) sebagai suatu alternatif
dalam mengajarkan mata pelajaran IPA untuk meningkatkan keaktifan siswa
dan pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran..
2. Guru diharapkan untuk mengkondisikan siswa selalu aktif dan antusias dalam
pembelajaran, karena motivasi yang tinggi sangat mempengaruhi bagi
keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Guru hendaknya memberikan
kesempatan siswa untuk mengalami sebuah pembelajaran bermakna dengan
memberikan kesempatan siswa untuk melaksanakan kerja ilmiah yang lebih
banyak.
3. Model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dapat meningkatkan
hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA, maka pendekatan tersebut bisa
dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan hasil belajar pada mata
pelajaran yang lain sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
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Lampiran 1

PANDUAN KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN
KETERAMPILAN GURU

Langkah-langkah

Keterampilan Guru

Indikator Keterampilan Guru

Model Problem

dalam

dalam Pe mbelajaran IPA

Based Instruction

Pembelajaran IPA

melalui Model Problem

dalam Pe mbelajaran

melalui Model

Based Instruction

IPA

Proble m Based
Instruction

1. Pengkondisian

a. keterampilan

kelas
2. Orientasi siswa
kepada masalah
3. Pembentukan

1. Mempersiapkan siswa

membuka dan

untuk belajar

menutup

(keterampilan membuka

pelajaran

pelajaran)

b. keterampilan

2. Melakukan apersepsi

kelompok belajar

memberi

(keterampilan membuka

siswa

penguatan

pelajaran)

4. Mengumpulkan

c. keterampilan

data dan
informasi dari

bertanya
d. keterampilan

buku untuk

menggunakan

memecahkan

variasi

masalah

e. keterampilan

5. Kegiatan

3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
(keterampilan membuka
dan menutup pelajaran)
4. Memunculkan
permasalahan kepada

menjelaskan

siswa melalui demonstrasi

keterampilan

atau cerita (keterampilan

memecahkan

membimbing

menjelaskan)

masalah

diskusi kelompok

percobaan untuk

6. Mengembangkan
karya
7. Menyajikan hasil
karya

f.

kecil
g. keterampilan
mengelola kelas
h. keterampilan

5. Membimbing siswa dalam
melaksanakan eksperimen
( keterampilan mengelola
kelas)
6. Membimbing siswa dalam
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8. Menganalisis dan

mengajar

merencanakan karya.

mengevaluasi

kelompok kecil

(keterampilan mengajar

proses pemecahan

dan perorangan

kelompok kecil dan

masalah
9. Menutup
pembelajaran

perorangan, keterampilan
mengadakan variasi)
7. Membimbing siswa dalam
mempresentasikan karya
(keterampilan mengajar
kelompok kecil dan
perorangan, keterampilan
mengadakan variasi,
keterampilan mengelola
kelas)
8. Melakukan Tanya jawab
(keterampilan bertanya)
9. Memberi penguatan
(keterampilan memberi
penguatan)
10. Menutup pelajaran
(keterampilan membuka
dan menutup pelajaran)
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Lampiran 2

PANDUAN KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN
AKTIVITAS SISWA

Langkah-langkah Model

Aktivitas Siswa dalam

Indikator Aktivitas

Proble m Based Instruction

Pembelajaran IPA

Siswa dalam

dalam Pe mbelajaran IPA

melalui Model

Pembelajaran IPA

Proble m Based

melalui Model

Instruction

Proble m Based
Instruction

1) Pengkondisian kelas
2) Orientasi siswa
kepada masalah
3) Pembentukan
kelompok belajar
siswa
4) Mengumpulkan data

a) Visual Activities,

1. Kesiapan siswa

seperti membaca,

dalam mengikuti

demonstrasi dan

pembelajaran IPA

percobaan.

(emotional

b) Oral Activities,

activities).

seperti menyatakan,

2. Merespon

merumuskan,

permasalahan yang

dan informasi dari

bertanya, diskusi,

disampaikan oleh

buku untuk

interupsi

guru ( Listening

memecahkan
masalah

c) Listening Activities,
seperti kegiatan

Activities)
3. Mengidentifikasi

5) Kegiatan percobaan

mendengarkan

masalah yang

untuk memecahkan

diskusi, pidato,

disampaikan oleh

masalah

music, dan

guru (Oral

percakapan

activities, mental

6) Mengembangkan
karya
7) Menyajikan hasil
karya
8) Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

d) Writing Actvities,
seperti kegiatan

activities)
4. Melakukan

menulis cerita,

kegiatan

angket, laporan, dan

penyelidikan

puisi.

kelompok (visual

e) Drawing Activities,

activities, motor
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9) Menutup
pembelajaran

seperti kegiatan

activities, emotinal

menggambar,

activities ).

membuat grafik dan
peta)
f) Motor Activities,
seperti melakukan
percobaan, bermain,
membuat konstruksi
g) Mental Activities,
seperti menanggapi,
mengingat,

5. Merencanakan
karya (Oral
Activities, writing
activities)
6. Mempresentasikan
karya

(Writing

Actvities, Drawing
Activities )
7. Menganalisis

memecahkan

proses pemecahan

masalah, dan

masalah (mental,

menganalisis masalah

oral activities)

h) Emotional Activities,

8. Menyimpulkan

seperti bersemangat,

materi (kegiatan

ceria, berani, sopan

refleksi) (mental
dan oral activities)
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Lampiran 3

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

JUDUL :
Peningkatan Kualitas Pe mbelajaran IPA Melalui Model Problem Based
Instruction (PBI) pada Sis wa Kelas III SD N Gunungpati 02

No

1

Variabel

Keterampilan
guru

dalam

Indikator

1. Mempersiapkan siswa

Sumber

Alat/

Data

Instrumen

 Guru

 Lembar

untuk belajar

Observasi

pembelajaran

(keterampilan

 Catatan

IPA dengan

membuka pelajaran)

model

2. Melakukan apersepsi

Problem

(keterampilan

Based

membuka pelajaran)

Instruction
(PBI)

3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
(keterampilan
membuka dan
menutup pelajaran)
4. Memunculkan
permasalahan kepada
siswa melalui
demonstrasi atau cerita
(keterampilan
menjelaskan)
5. Membimbing siswa
dalam melaksanakan
eksperimen

Lapangan
 Wawancara
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(keterampilan
mengelola kelas)
6. Membimbing siswa
dalam merencanakan
karya. (keterampilan
mengajar kelompok
kecil dan perorangan,
keterampilan
mengadakan variasi)
7. Membimbing siswa
dalam
mempresentasikan
karya (keterampilan
mengajar kelompok
kecil dan perorangan,
keterampilan
mengadakan variasi,
keterampilan
mengelola kelas)
8. Melakukan Tanya
jawab (keterampilan
bertanya)
9. Memberi penguatan
(keterampilan memberi
penguatan)
10. Menutup pelajaran
(keterampilan
membuka dan
menutup pelajaran)
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2

Aktivitas

1. Kesiapan siswa dalam



Siswa

 Lembar

siswa dalam

mengikuti pembelajaran

Observasi

pembelajaran

IPA (emotional

 Catatan

IPA dengan

activities).

model

Lapangan

2. Merespon permasalahan

Problem

yang disampaikan oleh

Based

guru ( Listening

Instruction

Activities)

(PBI)

3. Mengidentifikasi
masalah yang
disampaikan oleh guru
(Oral activities, mental
activities)
4. Melakukan kegiatan
penyelidikan kelompok
(visual activities, motor
activities, emotinal
activities ).
5. Merencanakan karya
(Oral Activities, writing
activities)
6. Mempresentasikan
karya

(Writing

Actvities, Drawing
Activities )
7. Menganalisis proses
pemecahan masalah
(mental, oral activities)
8. Menyimpulkan materi
(kegiatan refleksi)
(mental dan oral
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activities)
3

Hasil belajar 1. Menyebutkan ciri-ciri
siswa

pada

mata

mahluk hidup
2. Membedakan makhluk

pelajaran

hidup dan makhluk tak

IPA dengan

hidup dengan

model

mengamati ciri-ciri yang

Problem

dimilikinya.

Based

3. Menyebutkan

Instruction

sedikitrnya 4 kebutuhan

(PBI)

hidup makhluk hidup.
4. Menggolongkan
tumbuhan menurut ciriciri fisiknya (akar,
batang, daun, dan biji)
atau tempat hidupnya.
5. Menggolongkan hewan
menurut ciri-ciri
fisiknya (penutup
tubuhnya, jumlah
kakinya), cara
berkembangbiaknya,
jenis makanannya, dan
cara bergeraknya



siswa



tes tertulis
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Lampiran 4

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pertemuan Siklus
Nama Guru

: Ajie Bella Fajar

Nama SD

:SDN Gunungpati 02

Kelas

: III

Hari/Tanggal

:

Petunjuk

: Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan
yang sesuai dengan indikator pengamatan!

No

Indikator

Kriteria Pengamatan
Tidak mempersiapkan siswa untuk
1 belajar

1

2

Mempersiapkan siswa
untuk belajar

Melakukan apersepsi

2 1 komponen tampak
3 2 komponen tampak
Mengecek kehadiran siswa,
4 menyiapkan ruang dan
menyiapkan peralatan
1 Tidak melakukan apersepsi
Melakukan apersepsi tetapi tidak
2 relevan dengan materi
pembelajaran
Melakukan apersepsi relevan
3 dengan materi pembelajaran
Melakukan apersepsi relevan
4 dengan materi pembelajaran dan
memotivasi siswa
Tidak menyampaikan tujuan
1 pembelajaran

3

Menyampaikan tujuan
pembelajaran

2 1 komponen tampak
3 2 komponen tampak
Tujuan sesuai dengan indikator,
4 topik, bahan ajar,

4

Memunculkan
permasalahan kepada
siswa melalui

Tidak memunculkan permasalahan
1 melalui lisan, media gambar,
2 memunculkan masalah melalui

Tingkat
Jmlh
Kemampuan
1 2 3 4 Skor
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demonstrasi atau cerita

5

Membimbing siswa
dalam melaksanakan
eksperimen

lisan
memunculkan permasalahan
3 melalui lisan dengan bantuan
media gambar
memunculkan permasalahan
melalui lisan, permasalahan
disampaikan dengan bantuan
4
media gambar, permasalahan
disampaikan melalui cerita
otentik,
Tidak membimbing siswa dalam
1 kelompok dalam melaksanakan
eksperimen
Hanya membimbing 1- 2
2 kelompok tertentu dalam
melaksanakan eksperimen
Hanya membimbing 3-4 kelompok
3 tertentu dalam melaksanakan
eksperimen
Membimbing semua kelompok
4 dan menjelaskan tahap-tahap
eksperimen
Tidak membimbing siswa dalam
1 kelompok dalam merencanakan
karya.

6

Membimbing siswa
dalam merencanakan
karya.

Hanya membimbing 1- 2
2 kelompok tertentu dalam
merencanakan karya.
Hanya membimbing 3-4 kelompok
3 tertentu dalam merencanakan
karya.
Membimbing semua kelompok
4 dan menjelaskan tahap-tahap
merencanakan karya.
Tidak membimbing siswa dalam
1 kelompok dalam
mempresentasikan karya.

7

Membimbing siswa
dalam
mempresentasikan
karya

Hanya membimbing 1- 2
2 kelompok tertentu dalam
mempresentasikan karya.
Hanya membimbing 3 -4
3 kelompok tertentu dalam
mempresentasikan karya.
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Membimbing semua kelompok
4 dan menjelaskan tahapan
mempresentasikan karya.
Tidak melakukan tanya jawab
1 kelompok
Melakukan 1 kegiatan tanya jawab
2 kelompok
8

Melakukan Tanya
jawab

Melakukan 2 kegiatan tanya jawab
3 kelompok
mengajukan pertanyaan ,
menjawab pertanyaan siswa,
4
memberi kesempatan siswa untuk
bertanya
1 Tidak memberikan penguatan
Memberikan salah satu bentuk
2 penguatan

9

10

Memberikan dua bentuk
penguatan
Memberikan penguatan verbal dan
4 gestural atas hasil kerja siswa serta
memberi reward bintang prestasi

Memberi penguatan

3

Menutup pelajaran

1 Tidak menutup pelajaran
2 1 komponen tampak
3 2 komponen tampak
Menyimpulkan pelajaran,
4 melaksanakan evaluasi,
melakukan refleksi
Jumlah Skor

kategori: baik (B)
Skor tertinggi (T)

: 10 x 4 = 40

Skor terendah (R)

: 10 x 1 = 10

n = (T - R) + 1
= (40 - 10) + 1
= 31
Letak Q1 =

1
4
1

(n + 1)

= 4 (31 + 1)
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= 8 Nilai Q1 adalah 17
Letak Q2 =

2
4

( n + 1)

2

= (31 + 1)
4

= 16 Nilai Q2 adalah 25
Letak Q3 = ¾ ( n + 1)
= ¾ ( 31 + 1)
= 24 Nilai Q3 adalah 33
Letak Q4 = T = 40

Kriteria Ketuntasan

Kategori

Nilai

33≤ skor ≤ 40

Sangat baik

A

25 ≤ skor < 33

Baik

B

17 ≤ skor < 25

Cukup

C

10≤ skor < 17

Kurang

D

Semarang, 3 Oktober 2012
Guru Kelas (Observer)

Tri Handayani, S.Pd
NIP 19641210 198806 2 002
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Lampiran 5

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Pertemuan........................Siklus..........................
Nama Siswa
: ..............
Nama SD
: SDN Gunungpati 02
Kelas
: III
Hari/Tanggal
: ..............
Petunjuk
: Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan indikator pengamatan

No

1

2

3

4

5

6

Indikator

Kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran
IPA

Merespon permasalahan
yang disampaikan oleh
guru

Mengidentifikasi
masalah yang
disampaikan oleh guru

Melakukan kegiatan
penyelidikan kelompok

Merencanakan karya

Mempresentasikan
karya

Kriteria Pengamatan
1

Masih di luar ruangan kelas

2

Sudah di dalam kelas tapi belum menempati tempat
duduk

3

Menempati tempat duduk

4

Menempati tempat duduk dan mengeluarkan alat
tulis

1

Tidak memperhatikan penjelasan guru

2

1 komponen tampak

3

2 komponen tampak

4

Memperhatikan penjelasan guru, mendengarkan
penjelasan guru, menanggapi permasalahan dengan
bertanya

1

Tidak mengidentifika-si masalah yang disampaikan
oleh guru

2

1 komponen tampak

3

2 komponen tampak

4

Berdiskusi dengan teman, mengeluarkan pendapat,
dan Merumuskan masalah.

1

Tidak melakukan kegiatan penyelidikan

2

1 komponen tampak

3

2 komponen tampak

4

Aktif melakukan kegiatan penyelidikan melalui
kegiatan percobaan, bertanya, dan membaca buku,

1

Tidak mau menyusun karya

2

1 komponen tampak

3

2 komponen tampak

4

Menyusun karya sesuai tahapan, bertanya,
melakukan kerja sama kelompok

1

Tidak mau melakukan presentasi

2

1 komponen tampak

3

2 komponen tampak

4

Menyajikan karya di depan kelas, mengeluarkan
pendapat, member kesempatan teman untuk
menanggapi

Tingkat
Kemampuan

Jmlh

1

Skor

2

3

4
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7

8

Menganalisis proses
pemecahan masalah

Menyimpulkan materi
(kegiatan refleksi)

1

Tidak mengung-kapkan pendapat, tidak mengetahui
kekurangan pembelaja-ran, tidak melakukan tindak
lanjut dari kekurangan

2

Melakukan 1 kegiatan komponen analisis

3

Melakukan 2 kegiatan komponen analisis

4

Mengingat proses pembalajaran, Mengungkap-kan
pendapat tentang proses pembelajaran,
menganalisa kekurangan pembelajaran, melakukan

1

Tidak menyimpulkan materi pembelajaran

2

Melakukan 1 kegiatan menyimpulkan materi
pembelajaran

3

Melakukan 2 kegiatan menyimpulkan materi
pembelajaran

4

Mengingat materi, merumuskan pokok materi,
bertanya jika kurang jelas

Jumlah skor=.........................., kategori: ....................................
Skor tertinggi (T)
: 8 x 4 = 32
Skor terendah (R)
: 8 x1 = 8
n = (T - R) + 1
= (32 - 8) + 1
= 25
1
Letak Q1 = (n + 1)
4
1

= 4 (25 + 1)
= 6,5 Nilai Q1 adalah 13,5
2
Letak Q2 = ( n + 1)
4
2

= 4 (25 + 1)
= 13 Nilai Q2 adalah 20
Letak Q3 = ¾ (n + 1)
= ¾ (25 + 1)
= 19,5 Nilai Q3 adalah 26,5
Letak Q4 = T = 32

Kriteria Ketuntasan

Kategori

Nilai

26,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat baik

A

20 ≤ skor < 26,5

Baik

B

13,5 ≤ skor < 20

Cukup

C

8≤ skor < 13,5

Kurang

D

Semarang …………………………
Observer

……………………………………
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Lampiran 6

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Perte muan 1 Siklus I

Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal
Petunjuk

: SDN Gunungpati 02
: III
: Rabu / 3 Oktober 2012
: Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan
yang sesuai dengan indikator pengamatan
Perolehan Skor Pada Indikator

NO

NAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Kriteria

1

ATK

1

2

2

1

1

2

2

2

13

D

2

ABK

2

3

2

3

4

2

3

4

23

B

3

DTY

2

2

2

2

2

2

1

2

15

C

4

AQF

4

3

3

2

4

2

3

3

24

B

5

AM

4

4

4

4

3

2

4

3

28

A

6

LM A

4

4

4

3

3

2

3

3

26

B

7

M SA

2

1

1

3

2

3

1

2

15

C

8

MNH

1

1

1

2

2

1

1

2

11

D

9

NK

3

3

2

2

4

1

3

4

22

B

10

DSW

2

2

2

2

3

2

4

3

20

C

Juml ah

197

Rata - rata

19.7

cukup

Kriteria Ketuntasan

Kategori

Nilai

26,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat baik

A

20 ≤ skor < 26,5

Baik

B

13,5 ≤ skor < 20

Cukup

C

8≤ skor < 13,5

Kurang

D

Semarang, 3 Oktober 2012

Sidiq Pratista Hadi

Muhammad Platori Rufi’atna
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Perte muan 2 Siklus I

Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal
Petunjuk

: SDN Gunungpati 02
: III
: sabtu / 6 Oktober 2012
: Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan
yang sesuai dengan indikator pengamatan
Perolehan Skor Pada In dikator

NO

NAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Kriteria

1

ATK

2

2

2

2

2

3

2

2

17

C

2

ABK

4

3

3

3

4

2

2

4

25

B

3

DTY

3

2

2

1

2

1

1

2

14

C

4

AQF

4

3

3

3

4

2

4

4

27

A

5

AM

4

4

4

4

2

2

4

4

28

A

6

LM A

4

4

4

4

4

3

4

4

31

A

7

M SA

3

2

2

3

2

3

3

2

20

C

8

MNH

2

2

1

2

2

2

2

2

15

C

9

NK

4

4

3

4

4

3

4

2

28

A

10

DSW

2

3

2

2

3

3

4

3

22

B

Jumlah

227

Rata - rata

22.7

baik

Kriteria Ketuntasan

Kategori

Nilai

26,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat baik

A

20 ≤ skor < 26,5

Baik

B

13,5 ≤ skor < 20

Cukup

C

8≤ skor < 13,5

Kurang

D

Semarang, 6 Oktober 2012

Sidiq Pratista Hadi

Muhammad Platori Rufi’atna

238

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Perte muan 1 Siklus II

Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal
Petunjuk
NO

NAMA

: SDN Gunungpati 02
: III
: Rabu / 10 Oktober 2012
: Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan
yang sesuai dengan indikator pengamatan
Perolehan Skor Pada Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

Juml ah

Kriteri a

1
2

ATK

3

3

3

3

3

3

3

3

24

B

ABK

4

4

2

3

4

2

2

4

25

B

3

DTY

3

3

2

2

3

2

2

3

20

C

4
5
6

AQF

4

3

3

4

4

3

4

4

29

A

AM

4

4

4

4

3

3

4

4

30

A

LM A

4

4

4

4

4

3

3

4

30

A

7
8
9

M SA

3

2

3

3

2

3

3

2

21

B

MNH

2

2

2

2

2

3

4

3

20

C

NK

4

4

4

4

4

3

4

4

31

A

10

DSW

4

3

3

4

4

3

4

3

28

A

Jumlah

258

Rata - rata

25.8

Kriteria Ketuntasan

Kategori

baik

Nilai

26,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat baik

A

20 ≤ skor < 26,5
13,5 ≤ skor < 20
8≤ skor < 13,5

Baik
Cukup
Kurang

B
C
D
Semarang, 10 Oktober 2012

Lampiran 9
Sidiq Pratista Hadi

Muhammad Platori Rufi’atna
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Perte muan 2 Siklus II
Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal
Petunjuk

NO

NAMA

: SDN Gunungpati 02
: III
: Oktober / 13 Oktober 2012
: Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan
yang sesuai dengan indikator pengamatan
Perolehan Skor Pada Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

Juml ah

Kriteri a

1

ATK

3

3

4

3

4

3

3

4

27

A

2
3
4

ABK

4

4

3

4

4

3

4

4

30

A

DTY

3

3

3

3

3

2

3

2

22

B

AQF

4

3

3

4

4

3

3

4

28

A

5
6
7

AM

3

4

4

4

3

3

4

4

29

A

LM A

4

4

4

4

4

3

3

4

30

A

M SA

4

3

3

4

3

3

3

2

25

B

8
9

MNH

3

3

3

3

3

3

3

4

25

B

NK

4

4

4

4

4

3

4

4

31

A

10

DSW

4

3

3

4

4

3

4

3

28

A

275

sangat
baik

Jumlah
Rata - rata

Kriteria Ketuntasan

27.5

Kategori

Nilai

26,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat baik

A

20 ≤ skor < 26,5
13,5 ≤ skor < 20
8≤ skor < 13,5

Baik
Cukup
Kurang

B
C
D
Semarang, 13 Oktober 2012

Sidiq Pratista Hadi

Muhammad Platori Rufi’atna
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus III
Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal
Petunjuk

NO

NAMA

: SDN Gunungpati 02
: III
: Sabtu 19 Januari 2013
: Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan
yang sesuai dengan indikator pengamatan
Perolehan Skor Pada Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

Juml ah

Kriteri a

1

ATK

3

3

4

3

3

4

3

4

27

A

2
3
4

ABK

4

4

3

4

4

3

4

4

30

A

DTY

3

3

3

3

3

2

4

3

24

B

AQF

4

3

4

4

4

3

4

4

30

A

5
6
7

AM

3

4

4

4

4

3

4

4

30

A

LM A

4

4

4

4

4

3

3

4

30

A

M SA

4

3

3

4

4

3

3

2

26

B

8
9

MNH

4

3

3

3

3

4

3

4

27

A

NK

4

4

4

4

4

3

4

4

31

A

10

DSW

4

4

3

4

4

3

4

3

29

A

284

sangat
baik

Jumlah
Rata – rata

Kriteria Ketuntasan

28.4

Kategori

Nilai

26,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat baik

A

20 ≤ skor < 26,5
13,5 ≤ skor < 20
8≤ skor < 13,5

Baik
Cukup
Kurang

B
C
D
Semarang, 19 Januari 2013

Sidiq Pratista Hadi

Muhammad Platori Rufi’atna
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Lampiran 7

DATA HASIL BELAJAR SISWA
MATA PELAJARAN IPA KELAS III SDN GUNUNGPATI 02
Siklus I pertemuan 1

NO

NAMA

Nilai

Kualifikasi

1

IAF

40

tidak tuntas

2

IWM

50

tidak tuntas

3

SAZ

55

4

ATK

70

tidak tuntas
tuntas

5

ABK

70

tuntas

6

DTY

70

tuntas

7

MNP

50

tidak tuntas

8

MZ

50

tidak tuntas

9

ATF

40

10

AQF

85

tidak tuntas
tuntas

11

AM

75

tuntas

12

AA

70

tuntas

13

LMA

60

tuntas

14

MSA

55

tidak tuntas

15

MNH

35

16

NK

85

tidak tuntas
tuntas

17

NA

45

tidak tuntas

18

NWA

55

19

DSW

75

tidak tuntas
tuntas

20

SRS

75

tuntas

21

VPD

50

tidak tuntas

Jumlah
Rata - rata
Presentase ketuntasan klasikal

1260
60.00
47.61
%
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DATA HASIL BELAJAR
MATA PELAJARAN IPA KELAS III SDN GUNUNGPATI 02
Siklus I pertemuan 2

NO

NAMA

Nilai

Kualifikasi

1

IAF

65

tuntas

2

IWM

65

tuntas

3

SAZ

35

tidak tuntas

4

ATK

50

5

ABK

70

tidak tuntas
tuntas

6

DTY

50

tidak tuntas

7

MNP

40

8

MZ

65

tidak tuntas
tuntas

9

ATF

50

tidak tuntas

10

AQF

70

tuntas

11

AM

70

tuntas

12

AA

55

tidak tuntas

13

LMA

75

tuntas

14

MSA

50

tidak tuntas

15

MNH

50

tidak tuntas

16

NK

70

tuntas

17

NA

75

tuntas

18

NWA

80

tuntas

19

DSW

65

tuntas

20

SRS

80

tuntas

21

VPD

40

tidak tuntas

Jumlah

1270

Rata - rata
Presentase ketuntasan klasikal

60.48
57,14%
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DATA HASIL BELAJAR
MATA PELAJARAN IPA KELAS III SDN GUNUNGPATI 02
Siklus II pertemuan 1

NO

NAMA

Nilai

Kualifikasi

1

IAF

65

tuntas

2

IWM

40

tidak tuntas

3

SAZ

70

tuntas

4

ATK

60

tuntas

5

ABK

55

tidak tuntas

6

DTY

70

tuntas

7

MNP

70

tuntas

8

MZ

45

tidak tuntas

9

ATF

15

tidak tuntas

10

AQF

90

tuntas

11

AM

90

tuntas

12

AA

70

tuntas

13

LMA

85

tuntas

14

MSA

55

tidak tuntas

15

MNH

55

tidak tuntas

16

NK

85

tuntas

17

NA

75

tuntas

18

NWA

65

tuntas

19

DSW

65

tuntas

20

SRS

65

tuntas

21

VPD

60

tuntas

Jumlah

1350

Rata – rata

64.29
71,42
%

Presentase ketuntasan klasikal
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DATA HASIL BELAJAR
MATA PELAJARAN IPA KELAS III SDN GUNUNGPATI 02
Siklus II pertemuan 2

NO

NAMA

Nilai

Kualifikasi

1

IAF

75

tuntas

2

IWM

55

tidak tuntas

3

SAZ

70

tuntas

4

ATK

75

tuntas

5

ABK

75

tuntas

6

DTY

85

tuntas

7

MNP

90

tuntas

8

MZ

70

tuntas

9

ATF

70

tuntas

10

AQF

70

tuntas

11

AM

85

tuntas

12

AA

45

tidak tuntas

13

LMA

85

tuntas

14

MSA

85

tuntas

15

MNH

75

tuntas

16

NK

95

tuntas

17

NA

90

tuntas

18

NWA

75

tuntas

19

DSW

85

tuntas

20

SRS

95

tuntas

21

VPD

70

tuntas

Jumlah

1620

Rata – rata
Presentase ketuntasan klasikal

77.14
90,46%
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DATA HASIL BELAJAR
MATA PELAJARAN IPA KELAS III SDN GUNUNGPATI 02
Siklus III

NO

NAMA

Nilai

Kualifikasi

1

IAF

70

tuntas

2

IWM

55

tidak tuntas

3

SAZ

65

tuntas

4

ATK

75

tuntas

5

ABK

80

tuntas

6

DTY

75

tuntas

7

MNP

85

tuntas

8

MZ

75

tuntas

9

ATF

55

tidak tuntas

10

AQF

85

tuntas

11

AM

95

tuntas

12

AA

75

tuntas

13

LMA

95

tuntas

14

MSA

80

tuntas

15

MNH

65

tuntas

16

NK

90

tuntas

17

NA

80

tuntas

18

NWA

80

tuntas

19

DSW

80

tuntas

20

SRS

90

tuntas

21

VPD

75

tuntas

Jumlah

1625

Rata - rata
Presentase ketuntasan klasikal

77.38
90,46%
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Lampiran 8

HASIL WAWANCARA GURU
Selama Pembelajaran IPA
melalui model Problem Based Instruction
pada siswa kelas III SDN Gunungpati 02

1. Apakah menurut Ibu Guru model Problem Based Instruction (PBI) cocok
diterapkan pada mata pelajaran IPA di kelas III ?
Jawab : model Problem Based Instruction cocok diterapkan di kelas III, kelas III
adalah kelas yang menggunakan pendekatan tema dalam setiap pembelajaran, dalam
model PBI yang telah dilaksanakan, guru mengenalkan masalah kepada siswa
dengan sebuah masalah yang kongkrit, dan dapat dikaji melalui berbagai mata
pelajaran, masalah yang disampaikan otentik, siswa mudah menemukan dalam
kehidupan sehari hari, saya rasa model pembelajaran PBI ini sudah cocok diterapkan
pada mata pelajaran IPA.
Apakah menurut Ibu Guru pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan
rencana pelaksanaan pembelajaran ?
2. Adakah kelebihan saya dalam pembelajaran IPA melalui Problem Based
Instruction (PBI) ?
Jawab : ada. model pembelajaran yang telah dilakukan saudara sudah bagus, terlihat
dari interaksi guru dan siswa yang cukup bagus, penghargaan saudara terhadap
prestasi belajar siswa, misalkan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, ataupun
dapat memecahkan permasalahan dalam kelompok sudah bagus. Siswa terlihat aktif
dalam kegiatan kelompok, mulai dari diskusi, kegiatan pengamatan, penyusunan
karya, dan presentasi karya mereka terlihat senang mengikuti pembelajaran yang
telah dilakukan.
3. Adakah kekurangan saya dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Instruction (PBI) yang baru saja dilaksanakan?
Jawab : kekurangan dalam pembelajaran yang telah saudara lakukan adalah
manajemen waktu, dimana model yang saudara terapkan terlihat melebihi 10 menit
dari waktu yang ditetapkan.
4. Apakah saran Ibu guru, agar model Problem Based Instruction (PBI) pada
pembelajaran IPA yang baru saja dilaksanakan ini bisa lebih baik lagi!
Jawab : menurut saya, pembelajaran yang dilaksanakan pada umumnya sudah
bagus, guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, namun untuk
perbaikan kedepan adalah lebih perhatikan manajemen waktu perlu lebih disiplin.
KESIMPULAN:
Model pembelajaran PBI yang telah dilakukan oleh guru sudah sesuai diterapkan kepada
siswa kelas III. Kelebihan yang terlhat dari pembelajaran yang telah dilakukan adalah
aktivitas siswa terlihat baik, siswa terlihat senang mengikuti pembelajaran. Guru telah
melakukan pembelajaran melalui model Problem Based Instruction sesuai dengan
sintaksnya. Interaksi guru dan siswa baik, kekurangan pembelajaran yang dilakukan
adalah manajemen waktu

Lampiran 9

1.

2.

3.

4.

5.
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HASIL WAWANCARA SISWA
Selama Pembelajaran IPA
melalui model Problem Based Instruction pada siswa kelas III SDN
Gunungpati 02
Apakah anak-anak merasa senang mengikuti pembelajaran yang bapak guru
lakukan?
Jawab: iya, karena pak guru mengajar sambil mengajak siswa untuk belajar di
luar kelas dan melaksanakan pengamatan secara langsung
Bagaimana cara mengajar pak guru pada saat pembelajaran IPA tadi?
Jawab: menyenangkan, pak guru memberikan contoh kejadian, kemudian pak
guru memberikan instruksi untuk melaksanakan kegiatan pengamatan,
menyelesaikan LKS, menyusun laporan, mempresentasikan karya. Guru juga
membimbing siswa yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal.
Apakah anak-anak lebih mudah dalam memahami materi dengan model
pembelajaran seperti tadi ?
Jawab: iya, kerena kami melihat materi tersebut melalui pengamatan langsung,
sehingga kami paham kejadian langsung
Bagaimana kondisi kelas saat pak guru mengajar, apakah anak-anak aktif atau
tidak?
Jawab: iya, aktif. Tapi ada beberapa siswa yang hanya ikut- ikutan di kelompok
tidak mau ikut mengerjakan. Namun pak guru sudah mengingatkan sehingga
kerja kelompok berjalan lancar
Apakah kamu mau belajar lagi dengan menggunakan cara mengajar pak Guru
seperti tadi?
Jawab: iya, karena belajar dengan melaksanakan pengamatan langsung itu
menyenangkan dan tidak membosankan

Kesimpulan:
Secara keseluruhan siswa merasa senang dengan pembelajaran yang dilakukan
oleh guru. Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based
Instruction dapat membuat siswa merasa lebih senang dan lebih aktif dalam
belajar dan lebih mudah dalam memahami materi. Pelaksanaan kegiatan
pengamatan ternyata dapat membantu siswa untuk memahami materi.
Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan menjad ikan
sebagian besar siswa ingin belajar kembali seperti pembelajaran yang telah
dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran serupa.

Lampiran 10
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CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA
MELALUI MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI)
PADA SISWA KELAS 3 SDN GUNUNGPATI 02
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
Nama SD
Kelas
Subyek
Petunjuk

Catatan

: SDN Gunungpati 02
: III
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan
proses pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Instruction !
:

1. Pembelajaran dimulai jam 07.00. Guru sibuk mengecek perlengkapan
pembelajaran di dalam kelas. Beberapa siswa tidak tertib dengan masih bermain
diluar kelas dan masih berlarian didalam kelas
2. Perlengkapan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Guru membuka pelajaran
dengan berdo’a dan melakukan presensi. Dari hasil presesnsi didapatkan informasi
bahwa seluruh siswa sudah hadir di kelas. Guru melakukan apersepsi dengan cara

menampilkan gambar delman untuk memancing perhatian siswa, kemudian
guru bertanya tentang pengalaman siswa berinteraksi dengan delman.
Pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Apersepsi berupa beberapa pertanyaan secara lisan pada siswa yang
meliputi “adakah dari kalian yang tahu gambar apa ini?”,.
3. Guru memimpin siswa untuk menyanyikan lagu naik delman agar suasana
kelas lebih bersemangat dan siswa merasa lebih senang mengikuti
pembelajaran. guru memberikan panduan tempo menyanyikan lagu naik
delman dengan menggunakan ketukan pada meja maupun tepuk tangan.
4. Ketika guru memberikan salam masih ada beberapa anak yang masih sibuk
sendiri dengan urusannya, sehingga saat itu guru kembali memberikan
salam untuk memfokuskan perhatian siswa kepada guru. Ketika guru
memberikan pertanyaan “apa kabar hari ini?” siswa menjawab “baik pak”,
siswa antusias untuk menjawab salam dari guru suasana kelas sudah
kondusif dan siswa tidak lagi terpaku dengan urusan yang lain.
5. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Dalam menyampaikan tujuan
pembelajaran, guru menyampaikan dengan suara yang lantang dan jelas, tujuan
yang disampaikan sudah sesuai dengan indicator
6. Guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media gambar-gambar.

Gambar-gambar yang ditampilkan sudah sesuai dengan materi tematik yang
sedang diajarkan. Materi tematik yang diajarkan pada siklus I pertemuan
ke-1 adalah tentang tema lingkungan. Guru menampilkan berbagai gambar
diantaranya gambar delman, lingkungan rumah & sekolah, dan gambar
hewan. Gambar-gambar tersebut ditampilkan dengan ukuran cukup besar
yakni dengan ukuran kertas A2, tingkat keterlihatan gambar cukup
sehingga seluruh siswa bisa melihat gambar dengan jelas. Da lam
memunculkan masalah guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang
gambar delman, pertanyaan tersebut antara lain “hewan apa yang
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digunakan pada delman”, “apa saja yang termasuk mahluk hidup di dalam
gambar delman?”, “mampukah kalian membedakan didala m delman apa
sajakah yang termasuk mahluk hidup dan benda tak hidup?”, “dimanakah
delman biasa berjalan?”, “tempat berjalan delman termasuk lingkungan
alami atau buatan?“.
7. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan suara lantang tapi tidak
mengacungkan jari terlebih dahulu, sehingga kelas malah menjadi riuh.
Hanya beberapa anak saja yang diam ketika guru memberikan pertanyaan.
8. Guru membagi siswa menjadi kelompok kelompok, guru memberikan kebebasan
kepada siswa untuk membentuk kelompoknya sendiri
9. Siswa terlihat berdiskusi dengan teman sekelompok, mengeluarkan

pendapat ketika guru memberikan kesempatan untuk berpendapat. Siswa
kurang dapat untuk mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh
guru, dikarenakan instruksi guru yang kurang jelas diawal pembelajaran.
10. Pelaksanaan kegiatan pengamatan eksperimen pada siklus I pertemuan ke-1
siswa diberi kesempatan untuk membedakan antara mahluk hidup dan
benda tak hidup, serta menyebutkan cirri-ciri mahluk hidup dengan cara
melihat dari berbagai sumber bacaan, kemudia n mengamati mengamati
mahluk hidup berupa hewan jangkrik yang disediakan oleh guru dan
tumbuhan rumput. dalam pelaksanaan eksperimen guru terfokus untuk
membimbing 2 kelompok saja, karena pada saat pelaksanaan eksperimen
terjadi sedikit kekacauan, 1 kelompok yang terdiri dari 4 siswa laki- laki
melepaskan hewan jangkrik di dalam botol dan menggunakan jangkrik
tersebut untuk menakut-nakuti teman mereka, akibatnya banyak siswa
perempuan yang menjerit ketakutan bahkan ada yang menangis. Akibatnya
waktu untuk membimbing semua kelompok kurang karena guru sibuk
untuk menertibkan siswa yang nakal.
11. Siswa melaksanakan pengamatan terhadap hewan jangkrik dan tumbuhan
rumput mereka melaksanakan pengamatan dengan seksama, sikap dan
aktivitas mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan cukup
kondusif, namun didalam pelaksanaan pengamatan ada 1 kelompok yang
nakal dengan melepaskan hewan jangkrik didalam botol dan digunakan
untuk menakut-nakuti teman mereka, akibatnya teman mereka menangis
karena ketakutan dengan adanya hewan jangkrik yang dilepaskan. Siswa
terlihat senang dan antusias mengikuti kegiatan pengamatan, namun pada
saat pengamatan siswa tidak menggunakan buku atau sumber bacaan lain
sebagai refernsi untuk pengamatan mereka.
12. Dalam penyusunan karya, guru memberikan pengarahan kepada 2
kelompok saja. Pembimbingan kelompok terfokus kepada 2 kelompok saja,
dikarenakan hal yang sama terjadi pada saat kegiatan eksperimen, guru
sibuk untuk mengkondisikan kelompok siswa yang nakal dan kelompok
siswa yang siswa nya menangis. Guru berusaha untuk menenangkan siswa
agar kegiatan penyusunan karya tetap kondusif, guru memberikan arahan
kepada siswa dalam menyusun karya, mulai dari pemberian nama
kelompok, nama anggota kelompok, sampai dengan memberikan
kesempatan bagi siswa yang bingung untuk menyusun karya
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13. Siswa sudah menyusun karya kelompok sesuai tahapan, namun pengerjaan

tugas masih dibebankan pada satu orang saja, mereka tidak bekerja sama
untuk menyusun karya kelompok, selain itu siswa juga tidak banyak
bertanya dikarenakan mereka sibuk sendiri dengan tugas yang dikerjakan,
sementara teman yang lain ada yang ikut membantu, ada yang bermain
sendiri, dan bahkan ada yang mengganggu temannya.
14. Ketika guru menunjuk salah satu kelompok untuk melaksanakan presentasi
karya mereka, tidak ada anggota kelompok yang mau untuk mewakili ke
depan, lalu guru menunjuk kelompok lain untuk mempresentasikan karya
mereka. Dalam tahap mempresentasikan karya, hanya ada 1 kelompok saja
yang mempresentasikan karya mereka, sebelum mempresentasikan karya
guru memberikan pengerahan kepada siswa agar siswa tetap
memperhatikan teman mereka yang akan maju kedepan untuk
mempresentasikan karya, guru menjanjikan kepada siswa bahwa siswa
yang berani maju kedepan untuk mempresentasikan karya kelompok akan
diberikan bintang penghargaan. Guru memberikan pengarahan kepada
siswa untuk mempresentasikan karya mereka dengan suarga yang lantang,
jelas, dan tidak terburu-buru. Ketika proses presentasi karya berlangsung
siswa yang maju kedepan untuk mewakili kelompoknya ternyata pemalu,
dan mempresentasikan karya mereka dengan volume suara kecil, sehingga
siswa yang lain tidak bisa mendengar apa yang sedang dipresentasikan oleh
teman mereka, sementara presentasi berlangsung siswa yang lain terlihat
berusaha mendengarkan seksama, hanya 1 kelompok saja yang terlihat
asyik bermain sendiri, dan guru senantiasa untuk mengingatkan kelompok
tersebut. Ketika guru akan menunjuk kelompok berikutnya untuk
mempresentasikan karya mereka, ternyata waktu pembelajaran tinggal 15
menit, guru berinisiatif untuk menyudahi sesi presentasi karya dan
dilanjutkan ke sesi berikutnya.
15. Siswa membacakan hasil karya mereka berupa laporan, namun sayangnya
volume suara siswa dalam membacakan karya mereka kurang besar,
sehingga siswa yang lain kurang bisa mendengar apa yang sedang
dipresentasikan oleh taman mereka, guru berinisiatif untuk mengulang apa
yang telah disampaikan oleh teman mereka, agar apa yang disampaikan
oleh teman mereka bisa didengar oleh semua siswa. Dalam presentasi kali
ini hanya ada 1 kelompok saja yang mempresentasikan karya mereka
dikarenakan waktu pembelajaran yang hampir usai, jadi guru berinisiatif
untuk menyudahi sesi presentasi karya.
16. ketika pelaksanaan tanya jawab, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa
dan memberi kesempatan siswa bertanya, namun ketika guru memberikan
kesempatan siswa untuk bertanya tidak ada siswa yang mengajukan
pertanyaan. Guru terlihat tergesa-gesa dalam pelaksanaan tanya jawab
dikarenakan waktu pembelajaran yang tinggal 10 menit. Selain itu,
pertanyaan tidak diberikan secara merata di antara para siswa/kelompok.
Pertanyaan yang diberikan sudah sesuai degan materi, yakni membedakan
mahluk hidup dan benda tak hidup, kemudian menyebutkan ciri-ciri mahluk
hidup.
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17. Guru memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa atas usahanya

baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan kalimat ”hebat”,
”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang penghargaan
bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang
mengikuti pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada
kelompok terbaik guru memberikan lencana kelompok terbaik bergambar
singa. Guru juga sudah memberikan penguatan berupa acungan jempol, dan
memberikan penguatan gestural kepada siswa.
18. Siswa sudah mengingat proses dalam pemecahan masalah ketika
pembelajaran berlangsung, beberapa siswa mengungkapkan pendapat
mereka tentang cara belajar yang telah mereka lakukan sebelumnya, namun
sedikit sekali siswa yang sudah bisa menganalisis kelemahan pembelajaran
yang telah dilakukan.
19. Siswa sudah dapat mengingat materi dengan menyembutkan poin poin
seperti ciri-ciri mahluk hidup, membedakan mahluk hidup dan benda tak
hidup, beberapa juga sudah dapat untuk merumuskan pokok materi dengan
baik, namun sayangnya hanya ada beberapa siswa saja yang bertanya
kepada guru ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya bagi
siswa yang kurang jelas dalam menerima materi.
20. Guru dengan menyimpulkan intisari dari pelajaran yang telah dilakukan,
dan melakasanakan evaluasi, untuk mengerjakan evaluasi siswa diberi
waktu 10 menit oleh guru, bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan
sebelum 10 menit, boleh langsung dikumpulkan, setelah waktu habis
evaluasi siswa wajib dikumpulkan baik sudah selesai atau belum. Dalam
pengerjaan evaluasi guru memberikan arahan kepada siswa untuk menulis
identitas nya dengan jelas sebelum mengerjakan evaluasi. Pada tahap
menutup pembelajaran dalam siklus I pertemuan ke-1 ini guru tidak
melaksanakan refleksi.
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat ditafsirkan sebagai
berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas. Guru sudah melakukan
presensi dengan mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran
dimulai.
2. Guru juga telah memepersiapakan media pembelajran dengan baik. Guru
sudah menyiapkan media gambar, binatang jangkrik yang dimasukkan
kedalam botol, dan menyiapakan sumber belajar.
3. Guru melakukan apersepsi dengan baik. Apersepsi yang diberikan relevan
dengan materi pembelajaran walaupun belum mengakitkan materi
pembelajaran yang lalu.
4. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran masih menggunakan bahasa
yang sulit dipahami siswa.
5. Guru telah membimbing pembentukan kelompok, tetapi kelompok yang
terbentuk masih homogen.
6. Guru telah menyampaiakan bahana ajar dengan benar, menyampaiakn
dengan memeberi contoh datau ilustrasi, tetatpi masih kurang runtut dalam
menyampaikan.
7. Guru telah melakukan tanya jawab dengan baik. Masing masing kelompok
telah di bombing guru jika ada kesulitan.
8. Guru juga tealh memebimbing individu yang masih kesulitan menuliskan
gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Bimbingan yang diberikan guru
belum mancaapai 25% siswa.
9. Guru membimbing siswa dalam presentasi kelompok. Guru memebimbing
dari awal sampai akhir presentasi tetapi guru belum memberikan saran atas
presentasi yang dilakukan siswa.
10. Guru telah memeberikan penguatan dengan baik. Penguatan yang
dilakukan guru berupa penguatan verbal, dan gestural. Guru belum
memberikan bintang prestasi karena bingung menentukan siswa yang
layaka mendapatakan bintang prestasi.
11. Guru sudah memberikan umpan balik, tetapi belum jelas.
12. Guru telah menyimpulkan pelajaran, guru membimbing siswa untuk
menyimpulkan pelajaran yanga telah dilakukan.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran
sudah berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah- langkah
pembelajaran secara runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat
senang dan lebih aktif selama pembelajaran.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada
siklus 1 pertemuan 1 sudah berjalan baik tetapi masih ada hal- hal yang harus
diperbaiki dan ditingkatkan agar pada pembelajaran berikutnya bisa meningkat
lebih baik lagi.
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CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA
MELALUI MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI)
PADA SISWA KELAS 3 SDN GUNUNGPATI 02
SIKLUS 1 PERTEMUAN 2
Nama SD
Kelas
Subyek
Petunjuk

: SDN Gunungpati 02
: III
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan
proses pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Instruction !
Catatan
:
1. Pembelajaran dimulai jam 09.30. Guru sibuk mengecek perlengkapan
pembelajaran di dalam kelas. Sebagian besar siswa sudah siap untuk
melaksanakan pembelaran berikutnya.
2. Siswa sudah siap dalam mengikuti pelajaran. Sikap dan aktivitas siswa saat
awal pembelajaran sudah menunjukkan perbaikan dari pertemuan
sebelumnya, sudah tidak ada siswa yang masih bermain di luar kelas,
namun masih ada siswa yang masih berlarian didalm kelas dan tidak
mempersiapkan alat tulis mereka. Sebagian besar siswa sudah siap untuk
mengikuti pembelajaran dengan duduk rapi di kursi mereka masing masing.
Siswa nampak antusias dengan pembelajaran yang akan dilakukan, ketika
guru memberikan salam siswa menjawab salam tersebut dengan kompak.
3. Guru datang tepat waktu, guru mempersiapkan media pembelajaran berupa
gambar, lembar kerja, format penyusunan laporan, dan lembar evaluasi di
meja guru dengan rapi. Guru mengecek kehadiran siswa dengan
menanyakan siapa yang tidak berangkat pada hari itu. Guru memberikan
salam kepada siswa, guru mengulang salam ketika siswa tidak menjawab
salam dengan semangat, hal ini dilakukan guru agar siswa menjadi
semangat belajar dari awal pembelajaran, dan kondisi kelas menjadi lebih
kondusif untuk belajar.
4. Apersepsi yang dilakukan guru relevan dengan materi yang diberikan. Guru
bertanya tentang materi sebelumnya yakni materi membedakan mahluk
hidup benda tak hidup dan cirri-ciri mahluk hidup, kemudian guru
memberikan penjelasan bahwa pembelajaran yang dilakukan masih ada
hubungannya dengan materi sebelumnya yakni mengkaji mahluk hidup
5. Tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan
indikator dan topik pembelajaran,. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan suara yang lantang dan jelas.
6. Guru menampilkan beberapa gambar diantaranya gambar singa memangsa
kijang, kelinci makan wortel, burung dan sarangnya, lingkungan rumah.
Gambar-gambar tersebut ditampilkan dengan ukuran cukup besar yakni
dengan ukuran kertas A2, tingkat keterlihatan gambar cukup sehingga
seluruh siswa bisa melihat gambar dengan jelas. Dalam memunculkan
masalah guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang gambar singa
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memangsa kijang, pertanyaan tersebut antara lain “apa yang kalian lihat
dari gambar tersebut?”, “mengapa singa menerkam kijang tersebut?”, “apa
yang terjadi jika singa tidak memakan kijang tersebut?”, “mengapa kelinci
itu makan wortel?”, “apa persamaan kelinci dan singa yang ada di
gambar?“. “burung tersebut memiliki sarang, apa akibatnya jika burung
tidak punya sarang?“. Adapun gambar- gambar yang dimaksud adalah
sebagai berikut
7. Guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media gambar-gambar.
Gambar-gambar yang ditampilkan sudah sesuai dengan materi tematik yang
sedang diajarkan. Materi yang diajarkan adalah tema lingkungan dengan
focus mata pelajaran IPA dengan bahasan kebutuhan mahluk hidup, Guru
menampilkan beberapa gambar diantaranya gambar singa memangsa
kijang, kelinci makan wortel, burung dan sarangnya, lingkungan rumah.
Gambar-gambar tersebut ditampilkan dengan ukuran cukup besar yakni
dengan ukuran kertas A2, tingkat keterlihatan gambar cukup sehingga
seluruh siswa bisa melihat gambar dengan jelas. Dalam memunculkan
masalah guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang gambar singa
memangsa kijang, pertanyaan tersebut antara lain “apa yang kalian lihat
dari gambar tersebut?”, “mengapa singa menerkam kijang tersebut?”, “apa
yang terjadi jika singa tidak memakan kijang tersebut?”, “mengapa kelinci
itu makan wortel?”, “apa persamaan kelinci dan singa yang ada di
gambar?“. “burung tersebut memiliki sarang, apa akibatnya jika burung
tidak punya sarang?“. Adapun gambar- gambar yang dimaksud adalah
sebagai berikut
8. Siswa sudah merspon permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan
baik, mereka sudah memperhatikan penjelasan guru bahkan beberapa dari
siswa merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan
bertanya. Ketika guru bertanya kepada siswa mengenai gambar fenomena
singa memangsa kijang, siswa berlomba- lomba untuk menjawab
pertanyaan dari guru, namun mereka masih terbiasa menjawab pertanyaan
dari guru dengan serentak, tidak mengacungkan jari terlebih dahulu
9. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang
disampaikan oleh guru diantaranya fenomena singa memakan kijang,
kelinci makan wortel, siswa-siswi yang selalu sarapan, makan siang, dan
makan malam, fenomena burung yang memiliki sarang. Beberapa siswa
mengeluarkan pendapat ketika guru memberikan kesempatan untuk
berpendapat. Siswa sudah dapat merumuskan masalah yang disampaikan
oleh guru melalui gambar dan cerita guru yakni kebutuhan mahluk hidup
dan akibat jika kebutuhan mahluk hidup tidak terpenuhi.
10. Perlengkapan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Guru membuka
pelajaran dengan berdo’a dan melakukan presensi. Dari hasil presensi
didapatkan informasi bahwa seluruh siswa sudah hadir di kelas. Guru
melakukan apersepsi. Guru menanyakan materi yang lalu. Dan meminta
siswa untuk menyebutkan ciri-ciri dari salah satu pekerjaan yang
disebutkan siswa. Siswa bersahutan menjawab dan ada salah satu siswa
yang tunjuk jari, sehingga guru mempersilakan siswa untuk menyampaikan
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pendapatnya. Guru memberi penguatan verbal kepada siswa yang berani
mengungkapkan pendapat. Selanjutnya guru memberi klarifikasi atas
pendapat siswa.
11. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok tiap kelompok terdiri dari 4 anak.
Pembentukan kelompok diserahkan kepada siswa. Siswa bebas menentukan
kelompoknya sendiri.
12. Siswa diberi kesempatan untuk mengamati hewan jangkrik yang mati di
dalam botol karena kehabisan oksigen. Guru memberikan instruksi kepada
siswa untuk menahan nafas mereka selama 5 detik, dan menulis apa yang
mereka rasakan ketika mereka menahan nafas, guru memeberika n instruksi
kepada siswa untuk mengingat apa yang terjadi ketika mereka telat makan,
kemudian mengisi lembar kerja yang telah disediakan guru. dalam
pelaksanaan pengamatan guru sudah membimbing hampir semua kelompok
dengan intensif, guru membimbing 4 kelompok dari 5 kelompok yang ada,
sendagkan 1 kelompok yang lain tidak dibimbing oleh guru karena guru
merasa kelompok tersebut sudah bisa. Kegiatan pengamatan berjalan cukup
kondusif.
13. Pada saat siswa melaksanakan pengamatan terhadap hewan jangkrik yang
telah mati akibat didiamkan didalam botol tertutup rapat selama 3 hari3malam, sikap dan aktivitas mereka saat melaksanakan pengamatan diluar
ruangan cukup kondusif, Siswa terlihat senang dan antusias mengikuti
kegiatan pengamatan, saat pengamatan siswa sudah me nggunakan buku
atau sumber bacaan lain sebagai referensi untuk pengamatan mereka.
14. Guru memberikan pengarahan kepada 4 dari 5 kelompok. Hanya 1
kelompok yang tidak dibimbing oleh guru, karena guru sudah yakin dengna
kemampuan kelompok tersebut. Guru memberikan arahan kepada siswa
dalam menyusun karya, mulai dari pemberian nama kelompok, nama
anggota kelompok, sampai dengan memberikan kesempatan bagi siswa
yang bingung untuk menyusun karya.
15. Siswa sudah menyusun karya kelompok sesuai tahapan yang ditentukan
oleh guru, namun pengerjaan tugas masih dibebankan pada satu orang saja,
dalam pengerjaan karya sebagian besar siswa sudah berdiskusi dalam
pengerjaan tugas, beberapa siswa sudah berbagi tugas dengan mereka dan
bertanya kepada guru mengenai hal yang dirasa sulit.
16. Hanya ada 2 kelompok saja yang mempresentasikan karya mereka, sebelum
mempresentasikan karya guru memberikan pengerahan kepada siswa agar
siswa tetap memperhatikan teman mereka yang akan maju kedepan untuk
mempresentasikan karya, dan teman sekelompok membantu teman mereka
yang didepan apabila mengalami kesulitan. guru menjanjikan kepada siswa
bahwa siswa yang berani maju kedepan untuk mempresentasikan karya
kelompok akan diberikan bintang penghargaan. Guru memberikan
pengarahan kepada siswa untuk mempresentasikan karya mereka dengan
suarga yang lantang, jelas, dan tidak terburu-buru. Ketika proses presentasi
karya berlangsung siswa yang maju kedepan untuk mewakili kelompoknya
sudah cukup baik, guru memberikan kebijakan siswa yang maju
memperesentasikan karya boleh ditemani oleh teman satu kelompok,
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dengan alasan agar presentasi yang dilakukan siswa lebih percaya diri.
Guru menegur siswa yang ramai ketika teman mereka melaksanakan
presentasi karya didepan kelas. Guru memastikan bahwa suara teman
mereka yang melaksanakan presentasi kelompok dapat didengar oleh teman
mereka dengan cara bertanya kepada siswa yang duduk paling belakang.
17. Siswa sudah melakukan presentasi karya didepan kelas, siswa juga sudah
mengeluarkan pendapat mereka tentang karya yang mereka presentasikan,
namun pada sesi presentasi siswa tidak memberi kesempatan teman mereka
untuk menanggapi karya mereka
18. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan memberi kesempatan siswa
bertanya. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan memastika n
siswa sudah jelas dengan jawaban guru, namun sayangnya guru tidak
memberikan apresiasi kepada siswa yang berani bertanya. Pertanyaan yang
diberikan sudah sesuai degan materi, yakni mengetahui kebutuhna mahluk
hidup.
19. Guru memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa atas usahanya
baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan kalimat ”hebat”,
”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang penghargaan
bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang
mengikuti pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada
kelompok terbaik guru memberikan lencana kelompok terbaik bergambar
singa. Guru juga sudah memberikan penguatan berupa acungan jempol, dan
memberikan penguatan gestural kepada siswa.
20. Siswa sudah dapat mengingat proses dalam pemecahan masalah ketika
pembelajaran berlangsung, beberapa siswa mengungkapkan pendapat
mereka tentang cara belajar yang telah mereka lakukan sebelumnya,
beberapa siswa sudah bisa menganalisis kelemahan pembelajaran yang
telah dilakukan, namun ada juga beberapa siswa yang tidak melaksanakan
aktivitas analisis pemecahan masalah sama sekali.
21. Siswa sudah melakukan kegiatan refleksi dengan mengingat materi,
merumuskan pokok materi, bahkan beberapa siswa antusias untuk bertanya
kepada guru tentang hal yang mereka belum pahami dari materi
22. Guru menyimpulkan intisari dari pelajaran yang telah dilakukan, dan
melakasanakan evaluasi, dan melaksankan refleksi. Guru menyimpulkan
intisari dan merefleksikan pembelajaran bersama-sama dengan siswa
dengan cara guru bertanya kepada siswa dan memberi kesempatan kepada
siswa untuk merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran. Untuk
pelaksanaan evaluasi siswa diberi waktu 10 menit oleh guru, bagi siswa
yang sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit, boleh langsung
dikumpulkan, setelah waktu habis evaluasi siswa wajib dikumpulkan baik
sudah selesai atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru memberikan
arahan kepada siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas sebelum
mengerjakan evaluasi.
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS 1 PERTEMUAN 2
Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat ditafsirkan sebagai berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas. Guru sudah melakukan presensi
dengan mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran dimulai, guru juga
telah mengatur tempat duduk dengan baik, guru juga menegur siswa yang masih
belum tertib, sehingga kelas kondusif untuk proses pembelajaran.
2. Guru juga telah mempersiapakan media pembelajaran dengan baik. Guru sudah
menyiapkan media styrofoam board, kotak belajar, dan menyiapkan sumber
belajar. Guru mengubah ukuran kertas yang digunakan siswa untuk menempel
sehingga mempermudah siswa untuk menyusun paragraf.
3. Guru melakukan apersepsi dengan baik. Apersepsi yang diberikan relevan
dengan materi pembelajaran, guru juga mengakitkan materi pembelajaran yang
lalu yaitu dengan mengingat-ingat jenis-jenis pekerjaan yang ada dilingkungan
sekitar.
4. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran dengan baik dan menggunakan bahasa
yang mudah dipahami oleh siswa.
5. Guru telah membimbing pembentukan kelompok, guru juga telah mengubah cara
menentukan kelompok, tetapi kelompok yang terbentuk masih homogen.
6. Guru telah memunculkan permasalahan dengan benar, menyampaikan dengan
memberi contoh atau ilustrasi, tetapi masih kurang runtut dalam menyampaikan.
7. Guru telah melakukan tanya jawab dengan baik. Ada satu kelompok saja yang
tidak dibimbing guru.
8. Guru membimbing siswa dalam penyusunan karya dalam penyusunan karya
9. Guru membimbing siswa dalam presentasi kelompok. Guru membimbing dari
awal sampai akhir presentasi tetapi guru belum memberikan saran atas presentasi
yang dilakukan siswa. Di sela-sela waktu presentasi guru meninggalkan ruangan
untuk mengambil soal evaluasi yang masih tertinggal di kantor.
10. Guru telah memberikan penguatan dengan baik. Penguatan yang dilakukan guru
berupa penguatan verbal, dan gestural. Guru juga memberikan lencana prestasi
kepada siswa yang berani mengungkapkan pendapat.
11. Guru sudah memberikan umpan balik dengan jelas, tetapi belum mengembalikan
hasil pekerjaan siswa.
12. Guru telah meyimpulkan pelajaran, guru membimbing siswa untuk
menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah
berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran secara
runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat lebih aktif selama
pembelajaran.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus I
pertemuan 2 sudah berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan
ditingkatkan agar pada pembelajaran berikutnya dapat meningkat lebih baik lagi.
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CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA
MELALUI MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI)
PADA SISWA KELAS 3 SDN GUNUNGPATI 02
SIKLUS II PERTEMUAN 1
Nama SD
Kelas
Subyek
Petunjuk

: SDN Gunungpati 02
: III
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal- hal yang terjadi pada guru, siswa dan
proses pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Instruction !
Catatan
:
1. Pembelajaran dimulai jam 07.00. Guru mengecek perlengkapan
pembelajaran di dalam kelas.
2. Guru datang tepat waktu, guru mempersiapkan media pembelajaran berupa
daun jati, daun singkong, tumbuhan rumput, buah petai, dan daun lamtoro
yang kesemuanya dimasukkan kedalam plastic hitam. Lembar kerja, format
penyusunan laporan, dan lembar evaluasi juga sudah disiapkan di meja
guru dengan rapi. Guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan
siapa yang tidak berangkat pada hari itu. Guru memberikan salam kepada
siswa, kemudian guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti
pembelajaran dengan cara mengur siswa yang masih berlarian, dan
memberikan instruksi kepada siswa untuk segera menyiapkan
pembelajaran, hal ini dilakukan guru agar siswa terfokus pada
pembelajaran, dan kondisi kelas menjadi lebih kondusif untuk belajar.
3. Tidak ada siswa yang bermain di luar kelas, namun masih ada siswa yang
belum duduk di tepat duduknya dan tidak mempersiapkan alat tulis mereka.
Sebagian besar siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan
duduk rapi di kursi mereka masing masing. Siswa nampak antusias dengan
pembelajaran yang akan dilakukan, ketika guru memberikan salam siswa
menjawab salam tersebut dengan kompak dan lantang.
4. Apersepsi yang dilakukan guru sudah relevan dengan materi yang
diberikan. Guru bertanya tentang materi sebelumnya yakni membedakan
mahluk hidup dan kebutuhan nya, kemudian guru memberikan pertanyaan
kepada siswa tentang kebutuhan tanaman agar tetap hidup, kemudian guru
memberikan penjelasan bahwa pembelajaran yang akan dilakukan
berhubungan dengan tanaman
5. Tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan
indikator dan topik pembelajaran,. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan suara yang cukup lantang dan kata-kata yang
digunakan cukup sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siswa. Dalam
tahap ini guru juga membagi siswa dalam kelompok heterogen yang terdiri
dari 5 orang, dan guru memberiinstruksi kepada siswa untuk memberikan
nama kelompok mereka sesuai nama tumbuhan untuk lebih mengakrabkan
siswa dengan materi yang sedang dipelajari
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6. Guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media gambar dan guru
juga membawa berbagai media seperti tumbuhan rumput, daun jati, buah
petai, guru menunjukkan berbagai macam media tadi dan juga meminta
siswa menyebutkan nama dari tumbuhan tersebut. Sebelum guru
menunjukkan berbagai bagian tanaman tersebut guru memimpin kelas
untuk menyanyikan lagu lihat kebunku, guru menggunakan lirik lagu
tersebut yang berkaitan dengan tanaman bunga untuk memunculkan
masalah yang otentik. Guru juga menyampaikan masalah kepada siswa
melalui cerita otentik tentang tanaman-tanaman yang ada dikebun,
kemudian guru bertanya kepada siswa tentang tumbuhan apa saja yang ada
di kebun mereka, guru memaparkan perbedaan tanaman satu dengan yang
lain dan siswa diminta untuk berpendapat tentang cara untuk membedakan
tumbuhan. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah
mengutarakan pendapatnya, guru juga memberikan motivasi kepada siswa
untuk jangan malu- malu untuk mengungkapkan pendapat mereka.
7. Siswa merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan baik,
ketika guru memunculkan permasalahan melalui cerita dan media
tumbuhan, siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Ketika
guru mempresentasikan media tumbuhan kepada siswa, siswa langsung
menyebutkan nama tumbuhan tersebut tanpa ada instruksi dari guru,
beberapa dari siswa merespon presentasi media guru dengan bertanya
mengenai tunbuhan yang mereka rasa masih asing. Ketika guru bertanya
kepada siswa mengenai bentuk-bentuk tumbuhan yang hampir sama,
mereka sudah bisa menyebutkan tanaman yang hampir sama bentuknya,
misal ketika guru menampilkan daun ketela pohon, siswa menyebutkan
tanaman pepaya memiliki daun yang hampir sama.
8. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang
disampaikan oleh guru diantaranya ketika guru menampilkan beberapa
contoh tanaman dan siswa dituntut untuk menyebutkan kemiripan
tumbuhan-tumbuhan tersebut. Siswa bisa merumuskan masalah bahwa
dalam penggolongan tumbuhan,adalah dengan melihat ciri fisik dan tempat
hidupnya, ketika guru
memunculkan
masalah dengan cara
mempresentasikan contoh tumbuhan dan melalui ceramah berfariasi siswa
nampak berdiskusi tentang topic topic yang diutarakan oleh guru.
9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati tumbuhantumbuhan yang ada disekitar sekolah dan membaca referensi dari buku.
dalam pelaksanaan pengamatan guru sudah membimbing semua kelompok,
guru membimbing. Kegiatan pengamatan berjalan cukup kondusif terlepas
adanya 1 anak yang asyik bermain sendiri, pun guru sudah memberikan
teguran kepada anak tersebut untuk melaksanakan kegiatan pengamatan
bersama kelompoknya. Guru memberikan pengawasan kepada siswa agar
tetap berada di daerah sekolah dan tidak menyebrang di jalan raya. Guru
sesekali menjawab pertanyaan dari siswa, dan guru memberikan
pengarahan kepada siswa untuk melaksanakan kerjasama kelompok.
10. Siswa melaksanakan pengamatan terhadap tumbuhan di lingkungan sekolah
siswa benar benar mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah
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antara lain tumbuhan mangga, rambutan, rumput, putrid malu, padi, dll,
sikap dan aktivitas mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan
cukup kondusif, siswa menurut dengan instruksi guru dengan
melaksanakan pengamatan hanya didalam dingkungan sekolah, mereka
juga sudah menggunakan buku sebagai pelengkap pengamatan mereka,
setiap kelompok bertanya kepada guru tentang tumbuhan tumbuhan yang
mereka rasa asing, ataupun hanya untuk meyakinkan pengamatan mereka.
Siswa terlihat senang dan antusias mengikuti kegiatan pengamatan.
11. Guru dengan memberikan pengarahan kepada 4 kelompok. Guru tidak
memberikan penjelasan kepada siswa tentang tahap-tahap penyusunan
karya. Guru bergantian membimbing kelompok yang ada, guru
memberikan apresiasi kepada kelompok yang melakukan kerjasama dalam
penyusunan karya kelompok dengan memberikan pujian.
12. Siswa menyusun karya kelompok sesuai tahapan yang ditentukan oleh guru
,yakni mencantumkan nama kelompok, nama anggota, melakukan
pengamatan langsung ataupun membaca dari buku, dalam pengerjaan karya
sebagian besar siswa sudah berdiskusi dalam pengerjaan tugas, beberapa
siswa sudah berbagi tugas dengan mereka dan bertanya kepada guru
mengenai hal yang dirasa sulit.
13. Perwakilan kelompok yang diwakili oleh 2 orang sudah melakukan
presentasi karya didepan kelas 1 orang menjadi presenter dan yang lain
membantu jalannya presentasi, sementara teman satu kelompok
memperhatikna jalannya presentasi, dan bersiap membantu jika ada
kesulitan. Siswa dari kelompok lain yang tidak melaksanakan presentasi
melihat jalannya presentasi dan membandingkan dengan karya kelompok
mereka untuk didiskusikan apabila hasil pengamatan dirasa berbeda, siswa
sudah mengeluarkan pendapat mereka tentang karya yang mereka
presentasikan, namun pada sesi presentasi siswa tidak memberi kesempatan
teman mereka untuk menanggapi karya mereka, sehingga guru menjadi
fasilitator untuk memberikesempatan kelompok lain untuk menanggapi
karya kelompok yang dipresentasikan.
14. Guru hanya membimbing 3 kelompok saja untuk mempresentasikan karya
mereka di depan kelas, sebelum mempresentasikan karya guru memberikan
pengerahan kepada siswa agar siswa tetap memperhatikan teman mereka
yang akan maju kedepan untuk mempresentasikan karya, dan teman
sekelompok membantu teman mereka yang didepan apabila mengalami
kesulitan. guru menjanjikan kepada siswa bahwa siswa yang berani maju
kedepan untuk mempresentasikan karya kelompok akan diberikan bintang
penghargaan. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk
mempresentasikan karya mereka dengan suara yang lantang, jelas, dan
tidak terburu-buru. Ketika proses presentasi karya berlangsung siswa yang
maju kedepan untuk mewakili kelompoknya sudah cukup baik, guru
memberikan kebijakan siswa yang maju memperesentasikan karya boleh
ditemani oleh teman satu kelompok, dengan alasan agar presentasi yang
dilakukan siswa lebih percaya diri. Guru memastikan bahwa suara teman
mereka yang melaksanakan presentasi kelompok dapat didengar oleh teman
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mereka dengan cara bertanya kepada siswa yang duduk paling belakang.
Sesudah siswa selesai mempresentasikan karya kelompok mereka guru
memberikan apresiasi berupa lencana kepada siswa yang mewakili
kelompoknya, serta memberikan instruksi kepada siswa untuk memberikan
apresiasi kepada teman mereka dengan tepuk tangan meriah.
15. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan memberi kesempatan siswa
bertanya. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan memastikan
siswa sudah jelas dengan jawaban guru, namun sayangnya guru tidak
memberikan apresiasi kepada siswa yang berani bertanya. Pertanyaan yang
diberikan sudah sesuai degan materi, yakni penggolongan tumbuhan.
16. Siswa sudah dapat mengingat proses dalam pemecahan masalah ketika
pembelajaran berlangsung, beberapa siswa mengungkapkan pendapat
mereka tentang cara belajar yang telah mereka lakukan sebelumnya,
beberapa siswa sudah bisa menganalisis kelemahan pembelajaran yang
telah dilakukan, siswa menyebutkan kendala-kendala yang mereka temukan
saat kegiatan pengamatan langsung antara lain teman yang tidak ikut
membantu jalannya kerja kelompok, gangguan dari siswa lain, dan
tumbuhan yang tidak dapat dijumpai di lingkungan sekolah.
17. Guru memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa atas usahanya
baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan kalimat ”hebat”,
”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang penghargaan
bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang
mengikuti pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada
kelompok yang paling aktif dalam kegiatan kelompok guru memberikan
apresiasi berupa pemberian lencana kepada kelompok bertuliskan
kelompok terbaik bergambarkan singa. Guru juga memberikan apresiasi
kepada siswa yang aktif selama mengikuti pembelajaran dengan lencana
penghargaan. Guru sudah memberikan penguatan berupa acungan jempol,
dan memberikan penguatan gestural kepada siswa.
18. Siswa melakukan kegiatan refleksi dengan mengingat materi, merumuskan
pokok materi, siswa antusias untuk bertanya kepada guru tentang hal yang
mereka belum pahami dari materi.
19. Pada keterampilan guru dalam menutup pembelajaran, guru memperoleh
skor 4 dengan kriteria A, hal ini ditunjukkan oleh guru dengan
menyimpulkan intisari dari pelajaran yang telah dilakukan, melaksanakan
evaluasi, dan melaksankan refleksi. Guru menyimpulkan intisari dan
merefleksikan pembelajaran bersama-sama dengan siswa dengan cara guru
bertanya kepada siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk
merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran. Untuk pelaksanaan
evaluasi siswa diberi waktu 10 menit oleh guru, bagi siswa yang sudah
selesai mengerjakan sebelum 10 menit, boleh langsung dikumpulkan,
setelah waktu habis evaluasi siswa wajib dikumpulkan baik sudah selesai
atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru memberikan arahan kepada
siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas sebelum mengerjakan
evaluasi.
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS 2 PERTEMUAN 1
Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat ditafsirkan sebagai berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas. Guru sudah melakukan presensi
dengan mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran dimulai, guru juga telah
mengatur tempat duduk dengan baik, sehingga kelas kondusif untuk proses
pembelajaran. Guru datang tepat waktu dan mengkondisikan kelas untuk

kegiatan pembelajaran.
2. Guru sudah mempersiapkan media pembelajaran dengan baik, guru

menyiapkan peralatan media yang akan digunakan selama pembelajaran.
3. Apersepsi yang diberikan guru sudah baik, Guru memberikan apersepsi

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

kepada siswa dengan cara menanyakan materi sebelumnya tentang mahluk
hidup dan kebutuhannya., gambar yang disajikan sudah sesuai dengan
materi.
Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cuk up jelas, tujuan
pembelajaran yang disampaikan sudah sesuai dengan indikator.
Guru sudah memunculkan masalah dengan baik, melalui lisan dan bantuan
media gambar selain itu guru juga menggunakan lagu berjudul lihat
kebunku untuk mengenalkan masalah kepada siswa.
Guru membimbing dan mengawasi jalannya kegiatan pengamatan siswa
dengan baik, guru mengawasi dan mengontrol kegiatan pengamatan siswa
dalam mengamati tumbuhan disekitar sekolah.
Saat penyusunan karya kelompok berlangsung, guru membimbing setiap
kelompok yang ada dengan baik, guru juga memberikan kesempatan
kelompok untuk bertanya.
Guru membimbinga jalannya presentasi karya dengan baik. Guru memberi
kesempatan bagi kelompok yang berani untuk maju ke dapan kelas guna
memperesentasikan karya mereka, guru memberikan acungan jempol siswa
yang berani maju kedepan kelas untuk menjadi representasi kelompok
mereka. Guru melaksanakan kegiatan Tanya jawab dengan cara
memeberikan reward bagi siswa yang berani menjawab pertanyaan guru
dan jawaban mereka benar.
Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan baik, guru memberikan
penghargaan dalam bentuk lencana penghargaan, dan juga motivasi kepada
siswa. Di akhir pembelajaran guru melakukan flash back materi agar siswa
benar-benar paham.
Guru menutup pembelajaran dengan baik, guru memberikan soal evaluasi,
refleksi dan menyimpulkan pembelajaran.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah
berjalan dengan cukup baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran
secara runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat senang dan lebih
aktif selama pembelajaran.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus 2
pertemuan 1 sudah berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan
ditingkatkan agar pada pembelajaran berikutnya dapat meningkat lebih baik lagi.
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CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA
MELALUI MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI)
PADA SISWA KELAS 3 SDN GUNUNGPATI 02
SIKLUS II PERTEMUAN 2
Nama SD
Kelas
Subyek
Petunjuk

: SDN Gunungpati 02
: III
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan
proses pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Instruction !
Catatan
:
1. Pembelajaran dimulai jam 09.30. Guru mengecek perlengkapan
pembelajaran di dalam kelas, sebagian besar siswa sudah siap untuk
melaksanakan pembelajaran berikutnya.
2. Guru datang tepat waktu, guru datang dan membuka dengan salam. Guru
mempersiapkan media pembelajaran berupa hewan jangkrik yang
dimasukkan kedalam botol, gambar-gambar hewan berupa gambar ikan,
kucing, katak, burung, serta gambar gambar lingkungan tempat hewan
tersebut hidup. Guru menata gambar gambar tersebut di atas meja sebelum
memasangnya didepan kelas. Lembar kerja, format penyusunan laporan,
dan lembar evaluasi sudah disiapkan di meja guru dengan rapi. Guru
mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak berangkat
pada hari itu. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti
pembelajaran dengan cara memberikan instruksi kepada siswa untuk segera
menyiapkan alat pembelajaran mereka seperti buku dan alat tulis lainnya.
3. Tidak ada siswa yang bermain di luar kelas, tidak ada siswa yang bermain
didalam kelas, semua siswa sudah duduk ditempat mereka masing- masing,
13 siswa sudah mempersiapkan alat tulis mereka. Siswa kemudian
mengambil buku paket yang telah disediakan. Siswa nampak antusias
dengan pembelajaran yang akan dilakukan, ketika guru memberikan salam
siswa menjawab salam tersebut dengan kompak.
4. Apersepsi yang dilakukan guru sudah relevan dengan materi yang
diberikan. Guru memulai apersepsi dengan menggunakan lagu berjudul
kebun binatang untuk memfokuskan perhatian siswa, memunculkan
masalah dengan lebih otentik dan menyenangkan. Guru memberikan
berbagai pertanyaan kepada siswa yang ada hubungannya dengan materi
yang sedang dipelajari. Guru bertanya “apakah kalian pernah ke kebun
binatang?”, “hewan apa saja yang kalian lihat disana”, “dirumah kalian
punya hewan peliharaan apa”, “apakah hewan satu dengan yang lain ada
kemiripan?”, apakah harimau dan kucing mirip?”.
5. Tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan
indicktor dan topik pembelajaran,. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan suara yang cukup lantang dan kata-kata yang
digunakan cukup sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siswa. Dalam
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tahap ini guru juga membagi siswa dalam kelompok heterogen yang terdiri
dari 5 orang, dan guru memberi instruksi kepada siswa untuk memberikan
nama kelompok mereka sesuai nama hewan untuk lebih mengakrabkan
siswa dengan materi yang sedang dipelajari.
6. Guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media video berjudul
wildlife yang menamipilkan berbagai macam hewan. Guru juga
menampilkan gambar hewan hewan berupa gambar kucing, ikan, burung,
dan katak dalam memunculkan masalah, siswa diminta menyebutkan
gambar hewan yang sedang mereka amati. Guru juga menyampaikan
masalah kepada siswa melalui cerita otentik tentang hewan hewan dan
kemiripan diantara mereka, antara lain hewan singa, harimau dan kucing,
kemiripan kuda dan zebra, kemiripan ayam dan bebek, guru memaparkan
perbedaan hewan satu dengan yang lain dan siswa diminta untuk
berpendapat tentang cara untuk membedakan hewan. Guru memberikan
apresiasi kepada siswa yang telah mengutarakan pendapatnya, guru juga
memberikan motivasi kepada siswa untuk jangan malu- malu untuk
mengungkapkan pendapat mereka.
7. Siswa merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan baik,
ketika guru memunculkan permasalahan melalui media gambar dan video
hewan, siswa memperhatikan dengan seksama dan merespon dengan
menyebutkna nama- nama hewan tersebut tanpa ada perintah dari guru.
Ketika guru mengajak siswa menyanyikan lagu kreasi guru berjudul kebun
binatang siswa nampak antusias walaupun sedikit tidak lancar, guru sudah
memasang lirik lagu tersebut di papan tulis kelas untuk memudahkan siswa
bernyanyi bersama.
8. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang
disampaikan oleh guru diantaranya ketika guru menampilkan gambar
hewan dan menyebutkan persamaan diantara hewan-hewan tersebut. Siswa
sudah mampu menyebutkan kemiripan hewan-hewan tersebut. Siswa bisa
merumuskan masalah bahwa dalam penggolongan hewan,adalah dengan
melihat 264embe fisik, cara berkembang biak, jenis makanan, dan cara
bergeraknya, siswa melakukan diskusi dengan teman satu kelompok
mereka.
9. Siswa diberi kesempatan untuk mengamati hewan- hewan yang ada
disekitar sekolah dan membaca referensi dari buku. dalam pelaksanaan
pengamatan guru sudah membimbing semua kelompok,. Kegiatan
pengamatan berjalan cukup kondusif. Guru memberikan pengawasan
kepada siswa agar tetap berada di daerah sekolah dan tidak menyebrang di
jalan raya. Guru menjawab pertanyaan dari siswa yang bertanya, dan guru
memberikan pengarahan kepada siswa untuk melaksanakan kerjasama
kelompok.
10. Siswa melaksanakan pengamatan terhadap hewan jangkrik, ikan, dengan
berkelompok, selain itu siswa juga mengamati hewan yang ada di
lingkungan sekolah antara lain ayam, kucing, kambing, dan anjing. Sikap
dan aktivitas mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan cukup
kondusif, tidak ada siswa yang berlarian untuk bermain, bertengkar atau
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mengganggu kelompok lain, mereka juga sudah menggunakan buku
sebagai pelengkap pengamatan mereka, siswa juga bertanya kepada guru
mengenai hewan- hewan lain yang biasa mereka temui di lingkungan rumah
mereka. Siswa terlihat senang dan antusias mengikuti kegiatan pengamatan.
11. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang tahap-tahap
penyusunan karya. Guru bergantian membimbing kelompok yang ada, guru
memberikan apresiasi kepada kelompok yang melakukan kerjasama dalam
penyusunan karya kelompok dengan memberikan pujian.
12. Siswa sudah menyusun karya kelompok sesuai tahapan yang ditentukan
oleh guru ,yakni mencantumkan nama kelompok, nama anggota,
melakukan pengamatan langsung ataupun membaca dari buku, dalam
pengerjaan karya sebagian besar siswa sudah berdiskusi dalam pengerjaan
tugas, siswa juga bertanya kepada guru mengenai hewan-hewan yang tidak
diamati langsung namun biasa mereka temukan di lingkungan rumah.
13. Perwakilan kelompok yang diwakili oleh 2 orang sudah melakukan
presentasi karya didepan kelas 1 orang menjadi presenter dan yang lain
membantu jalannya presentasi, sementara teman satu kelompok
memperhatikna jalannya presentasi, dan bersiap membantu jika ada
kesulitan. Siswa dari kelompok lain yang tidak melaksanakan presentasi
melihat jalannya presentasi dan membandingkan dengan karya kelompok
mereka untuk didiskusikan apabila hasil pengamatan dirasa berbeda, siswa
sudah mengeluarkan pendapat mereka tentang karya yang mereka
presentasikan, namun pada sesi presentasi siswa tidak memberi kesempatan
teman mereka untuk menanggapi karya mereka, sehingga guru menjadi
fasilitator untuk menjadikan presentasi karya siswa menjadi lebih
komunikatif.
14. Guru mendampingi siswa didepan untuk membacakan hasil karya mereka,
sambil memberikan kontrol kepada siswa yang dibelakang, guru
memberikan recap setelah siswa selesai membaca karya mereka. Guru
memastikan bahwa suara teman mereka yang melaksanakan presentasi
kelompok dapat didengar oleh teman mereka dengan cara bertanya kepada
siswa yang duduk paling belakang. Sesudah siswa selesai
mempresentasikan karya kelompok mereka guru memberikan apresiasi
berupa lencana kepada siswa yang mewakili kelompoknya, serta
memberikan instruksi kepada siswa untuk memberikan apresiasi kepada
teman mereka dengan tepuk tangan meriah.
15. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan memberi kesempatan siswa
bertanya. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan memastikan
siswa sudah jelas dengan jawaban guru, guru memberikan apresiasi kepada
siswa yang berani bertanya, dengan pujian, bagi siswa yang menjawab
dengan benar guru memberikan pujian atas keberanian dan kepintaran
siswa, bagi siswa yang berani menjawab namun masih salah guru
memberikan pujian atas keberanian siswa. Pertanyaan yang diberikan sudah
sesuai degan materi, yakni penggolongan hewan.
16. Siswa sudah dapat mengingat proses dalam pemecahan masalah ketika
pembelajaran berlangsung, beberapa siswa mengungkapkan pendapat

266

mereka tentang cara belajar yang telah mereka lakukan sebelumnya,
beberapa siswa sudah bisa menganalisis kelemahan pembelajaran yang
telah dilakukan, siswa menyebutkan kendala-kendala yang mereka temukan
saat kegiatan pengamatan langsung antara lain ketiadaan hewan hewan
tertetu untuk diamati, teman yang tidak ikut membantu jalannya kerja
kelompok.
17. Guru memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa atas usahanya
baik individu maupun kelompok. Dengan mengucapkan kalimat ”hebat”,
”bagus”, ”cerdas”. Selain itu guru juga memberikan bintang penghargaan
bernama lencana kilat sakti dan lencana matahari bagi siswa yang
mengikuti pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. pada
kelompok yang paling aktif dalam kegiatan kelompok guru memberikan
apresiasi berupa pemberian lencana kepada kelompok bertuliskan
kelompok terbaik bergambarkan singa. Guru juga memberikan apresiasi
kepada siswa yang aktif selama mengikuti pembelajaran dengan lencana
penghargaan. Guru sudah memberikan penguatan berupa acungan jempol,
dan memberikan penguatan gestural kepada siswa.
18. Siswa sudah melakukan kegiatan refleksi dengan mengingat materi,
merumuskan pokok materi, siswa antusias untuk bertanya kepada guru
tentang penggolongan hewan- hewan yang unik mereka temukan dirumah.
Siswa mencatat kesimpulan pembelajaran di buku tulis mereka.
19. Guru menyimpulkan intisari dari pelajaran yang telah dilakukan,
melaksanakan evaluasi, dan melaksankan refleksi. Guru menyimpulkan
intisari dan merefleksikan pembelajaran bersama-sama dengan siswa
dengan cara guru bertanya kepada siswa dan memberi kesempatan kepada
siswa untuk merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran. Untuk
pelaksanaan evaluasi siswa diberi waktu 10 menit oleh guru, bagi siswa
yang sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit, boleh langsung
dikumpulkan, setelah waktu habis evaluasi siswa wajib dikumpulkan baik
sudah selesai atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru memberikan
arahan kepada siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas sebelum
mengerjakan evaluasi.
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS 2 PERTEMUAN 2
Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat ditafsirkan sebagai berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas. Guru sudah melakukan presensi
dengan mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran dimulai, guru juga telah
mengatur tempat duduk dengan baik, sehingga kelas kondusif untuk proses
pembelajaran. Guru membukan pelajaran dengan mengucapkan salam dan
mengkondisikan kelas untuk kegiatan pembelajaran, melakukan presensi untuk
mengecek kehadiran siswa, guru menyiapkan peralatan media yang akan
digunakan selama pembelajaran.
2. Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan baik, guru mengulas materi
sebelumnya tentang menggolongkan tumbuhan, gambar yang disajikan sudah
sesuai dengan materi, lagu yang dinyanyikan juga sudah sesuai dengan materi.
3. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cukup jelas dan runtut,
tujuan pembelajaran yang disampaikan sudah sesuai dengan indikator.
4. Guru memunculkan masalah dengan baik, melalui lisan dan bantuan media
gambar selain itu guru juga menggunakan lagu berjudul kebun binatang untuk
mengenalkan masalah kepada siswa, siswa melakukan tanya jawab dengan siswa
mengenai kebun binatang dan hewan hewan pernah dilihat oleh siswa.
5. Guru membimbing dan mengawasi jalan nya kegiatan pengamatan siswa dengan
baik, guru mengawasi dan mengontrol kegiatan pengamatan siswa dalam
mengamati hewan jangkrik yang disediakan oleh guru, siswa juga diberi
kesempatan untuk mengamati hewan lain yang ada disekitar lingkunga sekolah
seperti ayam, itik, kucing, kambing, anjing, dan lain sebagainya.
6. Guru membimbing setiap kelompok yang ada dengan baik, semua kelompok telah
dibimbing oleh guru, guru juga telah memberikan arahan dalam menyusun karya,
guru juga memberikan kesempatan kelompok untuk bertanya.
7. Guru memmbimbing jalannya kegiatan presentasi karya dengan baik, Guru
memberi kesempatan bagi kelompok yang berani untuk maju ke dapan kelas guna
memperesentasikan karya mereka, guru memberikan acungan jempol siswa yang
berani maju kedepan kelas untuk menjadi representasi kelompok mereka. Guru
melaksanakan kegiatan Tanya jawab dengan cara memberikan reward bagi siswa
yang berani menjawab pertanyaan guru dan jawaban mereka benar.
8. Guru sudah baik dalam memberikan penguatan, Guru memberikan penguatan
kepada siswa dengan cara memberikan penghargaan dalam bentuk lencana
penghargaan, dan juga motivasi kepada siswa. Di akhir pembelajaran guru
melakukan flash back materi agar siswa benar-benar paham.
9. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan soal evaluasi, refleksi dan
menyimpulkan pembelajaran, pengelolaan waktu guru kurang optimal karena
pembelajaran selesai lebih dari waktu yang ditentukan.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah
berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran secara
runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat lebih aktif selama
pembelajaran.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus 2
pertemuan 2 sudah berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan
ditingkatkan agar pada pembelajaran berikutnya dapat meningkat lebih baik lagi.
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CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA
MELALUI MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI)
PADA SISWA KELAS 3 SDN GUNUNGPATI 02
SIKLUS III
Nama SD
Kelas
Subyek
Petunjuk

Catatan

: SDN Gunungpati 02
: III
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan
proses pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Instruction !
:

1. Pembelajaran dimulai jam 07.00. Guru mengecek perlengkapan pembelajaran di
dalam kelas. Jam pembelajaran sebelumnya bahasa Inggris, sebagian besar siswa
sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya.
2. Guru datang tepat waktu, Guru memberikan salam kepada siswa, guru
mempersiapkan media pembelajaran berupa kelereng, dadu, batu bulat dan batu
yang bentuknya sembarang. Lembar kerja, format penyusunan laporan, dan lembar
evaluasi juga sudah disiapkan di meja guru dengan rapi. Guru mengecek kehadiran
siswa., kemudian guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran
dengan memberikan isntruksi untuk mempersiapkan perlengkapan belajar mereka.
3. Siswa sudah duduk di tempat duduknya, dan jumlah siswa yang mempersiapkan
perlengkapan belajar mereka bertambah dari pertemuan sebelumnya. Siswa
nampak antusias dengan pembelajaran yang akan dilakukan, ketika guru
memberikan salam siswa menjawab salam tersebut dengan kompak dan lantang.
4. Keterampilan guru dalam hal ini ditunjukkan dengan apersepsi yang dilakukan
guru sudah relevan dengan materi yang diberikan. Guru bertanya tentang materi
sebelumnya, kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
fenomena benda yang bergerak, kemudian guru memberikan penjelasan bahwa
pembelajaran yang akan dilakukan berhubungan dengan gerak benda dan energy
5. Tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan indikator
dan topik pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan suara
yang cukup lantang dan kata-kata yang digunakan cukup sederhana sehingga
mudah dimengerti oleh siswa. Dalam tahap ini guru juga membagi siswa dalam
kelompok heterogen yang terdiri dari 5 orang, dan guru memberi instruksi kepada
siswa untuk memberikan nama kelompok sesuai keinginan mereka agar siswa
lebih bersemangat.
6. Guru memunculkan permasalahan dengan dibantu media gambar. Siswa diminta
untuk mengingat kembali ketika mereka bermain perosotan, bermain kelereng,
bermain sepak bola seperti yang ada didalam gambar agar siswa mendalami
permasalahan yang disampaikan oleh guru, kemudian guru bertanya kepada siswa
tentang bagaimna cara bola, kelereng, pemain perosotan, bergerak. Guru
memberikan apresiasi kepada siswa yang telah mengutarakan pendapatnya, guru
juga memberikan motivasi kepada siswa untuk jangan malu-malu untuk
mengungkapkan pendapat mereka.
7. Siswa merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan baik, ketika
guru memunculkan permasalahan melalui cerita dan media batu, dan bola, siswa
memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Ketika guru mempresentasikan
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

media batu dan kelereng kepada siswa, beberapa dari siswa merespon presentasi
media guru dengan bertanya, siswa sudah menjawab pertanyaan guru. Siswa
mencatat permasalahan yang disampaikan oleh guru.
Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang
disampaikan oleh guru diantaranya ketika guru menampilkan kelereng dan batu
siswa dituntut untuk menyebutkan perbedaan kedua benda tersebut. Siswa sudah
bisa merumuskan masalah yang disampaikan oleh guru yakni ketika suatu benda
digerakkan maka benda tersebut akan bergerak, namun cara bergeraknya berbeda
satu sama lain. Siswa sudah berdiskusi dalam tahapan identifikasi masalah.
Siswa diberikan tugas untuk mengamati gerak benda satu dengan yang lainnya,
benda tersebut antara lain kelereng, batu yang tidak rata, dan kubus yang
digelindingkan. siswa juga diberi kesempatan untuk membaca referensi dari buku.
dalam pelaksanaan pengamatan guru sudah membimbing semua kelompok, guru
membimbing. Kegiatan pengamatan berjalan cukup kondusif. Guru memberikan
pengawasan kepada siswa agar tetap berada di daerah sekolah dan tidak
menyebrang di jalan raya. Guru sesekali menjawab pertanyaan dari siswa, dan
guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melaksanakan kerjasama
kelompok.
Pada saat siswa melaksanakan percobaan menggelindingkan kelereng, batu, balok,
siswa sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan tersebut dengan baik, semua
siswa berpartisipasi dalam kegitan penye lidikan kelompok. Sikap dan aktivitas
mereka saat melaksanakan pengamatan diluar ruangan cukup kondusif, siswa
menurut dengan instruksi guru dengan melaksanakan pengamatan hanya didalam
dingkungan sekolah, mereka juga sudah menggunakan buku sebagai pelengkap
pengamatan mereka, setiap kelompok bertanya kepada guru tentang kesulitan yang
mereka temui seperti kesulitan mereka saat menggelindingkan balok.
Guru dengan memberikan pengarahan kepada seluruh kelompok. Secara
bergantian guru membimbing kelompok yang ada, guru memberikan apresiasi
kepada kelompok yang melakukan kerjasama dalam penyusunan karya kelompok
dengan memberikan pujian.
Dalam penyusunan karya kelompok, siswa sudah menyusun karya kelompok
sesuai tahapan yang ditentukan oleh guru, yakni mencantumkan nama kelompok,
nama anggota, melakukan pengamatan langsung ataupun membaca dari buku,
dalam pengerjaan karya sebagian besar siswa sudah berdiskusi dalam pengerjaan
tugas, beberapa siswa sudah berbagi tugas dengan mereka dan bertanya kepada
guru mengenai hal yang mereka rasa sukar.
Dalam mempresentasikan karya didepan kelas, siswa sudah membacakan hasil
karya mereka, mengeluarkan pendapat mereka tentang permasalahan yang telah
diselidiki, dan memberikan kesempatan teman mereka untuk menanggapi
presentasi mereka. Kelompok lain yang tidak melaksanakan presentasi melihat
jalannya presentasi dengan seksama.
Guru hanya membimbing 3 kelompok saja untuk mempresentasikan karya mereka
di depan kelas, sebelum mempresentasikan karya guru memberikan pengerahan
kepada siswa agar siswa tetap memperhatikan teman mereka yang akan maju
kedepan untuk mempresentasikan karya, dan teman sekelompok membantu teman
mereka yang didepan apabila mengalami kesulitan. Guru memastikan bahwa suara
siswa yang melaksanakan presentasi kelompok dapat didengar oleh teman mereka
dengan cara bertanya kepada siswa yang duduk paling belakang. Sesudah siswa
selesai mempresentasikan karya kelompok mereka guru memberikan apresiasi
berupa lencana kepada siswa yang mewakili kelompoknya, serta memberikan
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15.

16.

17.

18.
19.

instruksi kepada siswa untuk memberikan apresiasi kepada teman mereka berupa
tepuk tangan.
Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, menjawab pertanyaan siswa dengan
jelas dan memastikan siswa sudah jelas dengan jawaban guru, dalam pelaksanaan
tanya jawab guru juga sudah memberikan kesepatan siswa untuk menanyakan hal
yang belum jelas.
Guru memberikan pujian dan tepuk tangan kepada siswa atas usahanya baik
individu maupun kelompok. Guru memberikan pujian kepada siswa penguatan
berupa acungan jempol, dan memberikan penguatan gestural kepada siswa. Dalam
meberikan penguatan guru juga memberikan bintang penghargaan kepada siswa
yang mengikuti pelajaran dengan baik, berani menjawab pertanyaan. Bintang
penghargaan juga diberikan pada kelompok yang paling aktif dalam kegiatan
kelompok, guru memberikan apresiasi berupa pemberian lencana kepada
kelompok bertuliskan kelompok terbaik bergambarkan singa.
Dalam kegiatan analisis proses pemecahan masalah siswa sebagian besar sudah
dapat mengingat proses dalam pemecahan masalah ketika pembelajaran
berlangsung, mengungkapkan pendapat mereka tentang cara belajar yang telah
mereka lakukan sebelumnya, sudah bisa menganalisis kelemahan pembelajaran
yang telah dilakukan.
Siswa sudah melakukan kegiatan refleksi dengan mengingat materi, merumuskan
pokok materi, siswa antusias untuk bertanya kepada guru tentang hal yang mereka
belum pahami dari materi gerak benda.
Guru menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan, melaksanakan evaluasi, dan
melaksankan refleksi. Guru menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran
bersama-sama dengan siswa. Untuk pelaksanaan evaluasi siswa diberi waktu 10
menit oleh guru, bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan sebelum 10 menit,
boleh langsung dikumpulkan, setelah waktu habis evaluasi siswa wajib
dikumpulkan baik sudah selesai atau belum. Dalam pengerjaan evaluasi guru
memberikan arahan kepada siswa untuk menulis identitas nya dengan jelas
sebelum mengerjakan evaluasi.
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS III
Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat ditafsirkan sebagai berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas. Guru sudah melakukan presensi
dengan mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran dimulai, guru juga telah
mengatur tempat duduk dengan baik, sehingga kelas kondusif untuk proses
pembelajaran.
2. Guru datang tepat waktu dan mengkondisikan kelas untuk kegiatan pembelajaran,
melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa, guru sudah menyiapkan
peralatan media yang akan digunakan selama pembelajaran.
3. Apersepsi yang diberikan guru sudah baik, guru memberikan apersepsi kepada
siswa dengan cara menanyakan materi sebelumnya, guru membawa media yang
sudah sesuai dengan materi yang diajarkan.
4. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cukup jelas, tujuan
pembelajaran yang disampaikan sudah sesuai dengan indikator.
5. Guru telah membimbing pembentukan kelompok, guru juga telah mengubah cara
menentukan kelompok, kelompok yang terbentuk sudah heterogen.
6. Permasalah disampaikan guru dengan baik. Guru memunculkan masalah melalui
lisan dan bantuan media gambar.
7. Guru membimbing dan mengawasi jalan nya kegiatan pengamatan siswa dengan
baik, guru mengawasi dan mengontrol kegiatan pengamatan siswa dalam
mengamati kegiatan percobaan.
8. Guru membimbing siswa dalam penyusunan karya dengan baik, saat penyusunan
karya kelompok berlangsung, guru membimbing setiap kelompok yang ada dengan
baik, guru juga memberikan kesempatan kelompok untuk bertanya.
9. Guru membimbing jalannya kegiatan presentasi dengan baik, guru memberi
kesempatan bagi kelompok yang berani untuk maju ke dapan kelas guna
memperesentasikan karya mereka, guru memberikan acungan jempol siswa yang
berani maju kedepan kelas untuk menjadi representasi kelompok mereka.
10. Tanya jawab yang diberikan guru sudah baik, guru melaksanakan kegiatan Tanya
jawab dengan cara memeberikan reward bagi siswa yang berani menjawab
pertanyaan guru dan jawaban mereka benar.
11. Penguatan yang diberikan oleh guru sudah baik, guru memberikan penguatan
kepada siswa dengan cara memberikan penghargaan dalam bentuk lencana
penghargaan, dan juga motivasi kepada siswa. Di akhir pembelajaran guru
melakukan flash back materi agar siswa benar-benar paham.
12. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan soal evaluasi, refleksi dan
menyimpulkan pembelajaran.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah
berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran secara
runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat senang dan lebih aktif
selama pembelajaran.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus 2
pertemuan 1 sudah berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan
ditingkatkan agar pada pembelajaran berikutnya dapat meningkat lebih baik lagi.
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Lampiran 11

JARINGAN TEMA

Lingkungan

IPS

SBK
Kompetensi Dasar
Menyanyikan lagu daerah dan
lagu anak-anak dengan iringan
sederhana

Indikator
1. Seni Musik
: Siswa
menyanyikan lagu dengan
tempo yang sama

Kompetensi Dasar
1.1 Menceritakan lingkungan alam dan
buatan di sekitar rumah dan sekolah
Indikator
1. Mengidentifikasi contoh-contoh
lingkungan alam
2. Mengidentifikasi contoh-contoh
lingkungan buatan
3. Menceritakan lingkungan rumah dan
sekolah

IPA
Kompetensi Dasar
1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan
makhluk hidup
Indikator
1) Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup.
2) Membedakan makhluk hidup dan
makhluk tak hidup dengan mengamati
ciri-ciri yang dimilikinya.
3) Menyebutkan sedikitrnya 4 kebutuhan
hidup makhluk hidup.
4) Mencari informasi kebutuhan manusia,
hewan, dan tumbuhan untuk
mempertahankan hidupnya
5) Memperkirakan yang akan terjadi jika
salah satu kebutuhan makhluk hidup tidak
terpenuhi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SD

: SDN Gunungpati 02

Mata Pelajaran : IPA
Tema

: Lingkungan

Kelas / Semester : III / 1

STANDAR KOMPETENSI

:

IPA :
Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang
mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup
IPS
Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan
sekolah
SBK
Seni Musik

: Mengekspresikan diri melalui karya seni musik

Kompetensi Dasar

:

IPA :
Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup
IPS
Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah
SBK
Seni Musik

: Mengekspresikan diri melalui karya seni musik

Indikator :
IPA :
1. Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup.
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2. Membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup dengan mengamati
ciri-ciri yang dimilikinya.
3. Menyebutkan sedikitrnya 4 kebutuhan hidup makhluk hidup.
4. Mencari informasi kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk
mempertahankan hidupnya
5. Memperkirakan yang akan terjadi jika salah satu kebutuhan makhluk
hidup tidak terpenuhi
IPS
1. Mengidentifikasi contoh-contoh lingkungan alam
2. Mengidentifikasi contoh-contoh lingkungan buatan
3. Menceritakan lingkungan rumah dan sekolah
SBK
1. Seni Musik

: Siswa menyanyikan lagu dengan tempo yang sama

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit

A. Tujuan Pembelajaran :
1) Melalui pengamatan hewan jangkrik, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri
mahluk hidup
2) Melalui pengamatan hewan jangkrik, siswa dapat membedakan makhluk
hidup dan makhluk tak hidup dengan mengamati ciri-ciri yang
dimilikinya.
3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan sedikitrnya 4
kebutuhan hidup makhluk hidup.
4) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan kebutuhan manusia,
hewan, dan tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya
5) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memperkirakan jika salah satu
kebutuhan mahluk hidup tidak terpenuhi.
6) Melalui orientasi masalah dari guru, siswa dapat mengidentifikasi contoh
contoh lingkungan alam
7) Melalui orientasi masalah dari guru, siswa dapat mengidentifikasi contoh
contoh lingkungan buatan
8) Melalui bimbingan dari guru, siswa dapat menceritakan lingkungan
rumah atau sekolah
9) Melalui ketukan tempo dari guru, siswa dapat menyanyikan lagu dengan
tempo yang tepat
10) Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyampaikan perasaan mereka
tentang karya seni yang baru didengarnya
B. Karakter Bangsa Yang Diharapkan
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Kerja sama ( Cooperation ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun (
diligence ), Tanggung jawab ( responsibility ), Berketuhanan (religius), Berani
( courage ), semangat ( enthusiasm ).
C. Materi Pembelajaran
IPA :
Ciri-ciri makhluk hidup
Kebutuhan makhluk hidup
IPS
Lingkungana sekitarnya
SBK
menyanyi

D. Metode
1. Model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) yaitu ketika proses
pembelajan secara keseluruhan.
2. Ceramah digunakan saat mengarahkan siswa pada situasi bermasalah,
pada awal pembelajaran.

E. Langkah-Langkah Kegiatan Pe mbelajaran
Perte muan I
NO
1

KEGIATAN

Pendahuluan
1. Salam
2. Pengkondisian kelas
a. Berdoa
b. presensi
3. Apersepsi
a. Guru memimpin siswa untuk
menyanyikan lagu naik delman
b. Guru bertanya kepada siswa “siapa yang

WAKTU

METODE

5 menit

ceramah
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pernah naik delman?”, “hewan apa yang
menarik delman?”, “dimanakah tempat
delman biasa ditemukan?”,
c. Guru menjelaskan kompetensi yang harus
dicapai siswa
d. Guru menjelaskan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kegiatan
pembelajaran
2

Kegiatan Inti
A. Eksplorasi
a. Siswa mengamati gambar delman
b. Siswa melakukan tanya jawab dengan

20 menit
Ceramah,
Pengama
tan

guru mengenai bagian-bagian delman
(kuda, delman, manusia), yang manakah
yang termasuk mahluk hidup dan yang
manakah yang bukan mahluk hidup.

Tanya
jawab

c. Siswa menyebutkan contoh-contoh
mahluk hidup dan benda tak hidup yang
tertera di gambar delman
d. siswa melakukan tanya jawab tentang
setting tempat gambar delman termasuk
lingkungan buatan atau lingkungan alami
e. siswa menyebutkan contoh lingkungan
alam dan lingkungan buatan
B. Elaborasi
a. Siswa membentuk kelompok yang
beranggotakan 3-5 siswa
b. Guru memunculkan masalah melalui
sebuah cerita
c. Siswa mengidentifikasi sebuah masalah
yang ada di dalam cerita guru. ” apa saja

Model PBI
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yang termasuk mahluk hidup di
lingkungan sekitar kita? Apa saja ciri-ciri
mahluk hidup?
d. Siswa membuat hipotesis pemecahan
masalah
e. Guru memberikan LKS dan format
penyusunan laporan
f. Siswa mengumpulkan data melalui
kegiatan membaca buku dan pengamatan
tumbuhan rumput, dan hewan jangkrik
yang telah disediakan guru.
g. Siswa menyusun karya berupa laporan
secara kelompok,
h. Siswa mempresentasikan laporan di
depan kelas, 1 perwakilan memaparkan
karya kelompok, dan teman 1
kelompoknya membantu jika ada
pertanyaan atau sanggahan dari teman
lain
i. Siswa melaksanakan diskusi dan tanya
jawab mengenai karya teman mereka
yang telah di presentasikan di depan
kelas
j. Guru memberikan penghargaan kepada
kelompok dan siswa yang aktif dengan
memberikan lencana penghargaan.
C. Konfirmasi
a. Guru memberikan penguatan materi
b. Guru memberikan siswa kesempatan
bertanya mengenai materi yang belum
jelas.
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3.

Penutup

10 menit

Ceramah,
tugas

WAKTU

METODE

5 menit

ceramah

1. Siswa
bersama
dengan
guru
menyimpulkan pembelajaran yang sudah
dilakukan.
2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya,
apabila ada yang belum dipahami.
3. Siswa
mengerjakan soal evaluasi
(individu).
4. Guru
memberikan
tindak
lanjut
pembelajaran.
Perte muan II
NO
1

KEGIATAN
Pendahuluan
A. Salam
B. Pengkondisian kelas
1. Berdoa
2. presensi
C. Apersepsi
1. Guru bertanya tentang materi
sebelumnya “apa saja cirri-ciri
mahluk hidup?”, apa saja yang
termasuk mahluk hidup?” , diman
lingkungan hidup mahluk tersebut?
2. Guru menampilkan gambar singa
makan kijang, dan bertanya “apa
yang ada di gambar?, mengapa singa
makan kijang? Yang mana yang
hidup dan yang mana yang mati?
3. Guru menjelaskan kompetensi yang
harus dicapai siswa
4. Guru menjelaskan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kegiatan
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pembelajaran
2

Kegiatan Inti
A. Eksplorasi
1. Guru melakukan tanya jawab dengan
siswa mengapa singa makan kijang? Apa
yang terjadi jika singa tidak makan
daging?

20 menit
Ceramah,
Pengamata
n
Tanya
jawab,

2. Siswa mengemukakan pendapat
mengenai kejadian singa yang memakan
hewan lain
3. Siswa menyebutkan akibat jika singa

Ceramah,

tidak memakan kijang
4. Guru melakukan tanya jawab tentang
kejadian hampir serupa yang terjadi di
lingkungan rumah dan sekolah mereka
B. Elaborasi
1

Siswa membentuk kelompok yang
beranggotakan 3-5 siswa

2

Guru memunculkan masalah melalui
cerita dengan bantuan gambar singa
makan kijang

3

Siswa mengidentifikasi masalah yang ada
di dalam cerita guru. ”apa saja kebutuhan
mahluk hidup?, apa yang terjadi jika
kebutuhan tersebut tidak terpenuhi?”

4

Siswa membuat hipotesis pemecahan
masalah

5

Guru memberikan LKS dan format
penyusunan laporan

6

Siswa mengumpulkan data melalui
membaca buku dan pengamatan terhadap

Model PBI
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manusia, hewan dan tumbuhan di sekitar
mereka,
7

Siswa menyusun karya berupa laporan
secara kelompok,

8

Siswa mempresentasikan laporan di
depan kelas, 1 perwakilan memaparkan
karya kelompok, dan teman 1
kelompoknya membantu jika ada
pertanyaan atau sanggahan dari teman
lain

9

Siswa melaksanakan diskusi dan tanya
jawab mengenai karya teman mereka
yang telah di presentasikan di depan
kelas

10 Guru memberikan penghargaan kepada
kelompok dan siswa yang aktif dengan
memberikan lencana penghargaan.

C. Konfirmasi
1. Guru memberikan penguatan materi
2. Guru memberikan siswa kesempatan
bertanya mengenai materi yang belum
jelas.
3.

Penutup
10 menit
1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan
pembelajaran yang sudah dilakukan.
2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya,
apabila ada yang belum dipahami.
3. Siswa
mengerjakan
soal
evaluasi
(individu).
4. Guru memberikan tindak lanjut
pembelajaran.

Ceramah,
tugas
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i. Sumber dan Media Pe mbelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BSE IPA kelas III karya Rositawaty. dkk, halaman 1 - 20
BSE IPS kelas III karya Muhammad. dkk, halaman 49 - 52
Gambar delman
Gambar hewan, tumbuhan, dan manusia
Gambar singa makan kijang
Gambar lingkungan rumah
Hewan jangkrik
Tumbuhan rumput
plastik

ii. Penilaian
1. Prosedur Penilaian

:

a. Tes awal

: tidak ada

b. Tes proses

: ada (diskusi dalam LKS)

c. Tes akhir

: ada (soal evaluasi)

2. Jenis penilaian

: tes tertulis

3. Bentuk penilaian

: pilihan ganda dan isian

4. Alat penilaian

: LKS, lembar soal pilihan ganda dan isian.

Semarang 6 Oktober , 2012
Mengetahui,
Guru Kelas (Observer)

Tri Handayani, S.Pd
NIP 19641210 198806 2 002

Guru kelas (Peneliti)

Ajie Bella Fajar
NIM 1402408318
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MATERI
IPA
A. Ciri-ciri dan Kebutuhan Makhluk Hidup
1. Makhluk Hidup Membutuhkan Makanan dan
Minuman
○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○
○○○
Ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut.
Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan
hidupnya. Makhluk hidup yang tidak makan berhari- hari dapat mati. Hewan
peliharaan yang tidak diberimakanan dapat menjadi lemah. Bahkan akhirnya
dapat mati. Manusia dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tumbuhan
dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara
dari dalam tanah. Tumbuhan menyerapnya dengan menggunakan akarnya.
Manusia membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Manusia akan
merasa lapar jika terlambat makan. Jadi, makhluk hidup
membutuhkan makanan agar tetap hidup. Berapa kali kamu makan setiap hari?

2. Makhluk Hidup Berkembang Biak
Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Hewan berkembang
biak dengan cara bertelur dan beranak. Kucing, kambing, sapi, dan gajah
berkembang biak dengan beranak. Sebaliknya, ayam, burung, dan katak
berkembang biak dengan bertelur. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan
secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami, misalnya melalui tunas.
Contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami
dapat dilakukan melalui biji. Contohnya mangga, rambutan, dan jeruk.
Perkembangbiakan secara buatan dapat dilakukan dengan cangkok dan stek. Kita
akan membuktikan bahwa makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Mari
melakukan kegiatan di bawah ini. Devi dan Dandi juga melaksanakan kegiatan
ini.
○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○
○○○
3. Makhluk Hidup Tumbuh
○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○
○○○
PERTUMBUHAN KACANG HIJAU
Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Biji
kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah memiliki akar dan
daun. Manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri
pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Coba
bandingkan tinggi badanmu dengan adikmu. Bandingkan pula tinggimu sekarang
dan lima tahun lalu. Apakah ada
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perbedaan? Begitu pula dengan pertumbuhan hewan. Hewan tumbuh semakin
tinggi dan besar. Lama-kelamaan hewan akan menyerupai induknya. Tumbuhan
juga mengalami pertumbuhan. Semakin lama batangnya membesar, daunnya
rimbun, dan akarnya kuat.

4. Makhluk Hidup Bernapas
Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Saat bernapas manusia
menghirup oksigen. Oksigen terkandung dalam udara. Manusia akan
mengeluarkan karbondioksida dari tubuh. Manusia dapat bertahan
hidup meskipun tidak makan sehari. Akan tetapi, manusia tidak dapat hidup tanpa
bernapas. Coba tutup lubang hidungmu selama 20 detik.
Apakah yang kamu rasakan? Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga
bernapas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernapas. Tumbuhan
bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun
(stomata).
Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. Sebagian besar
hewan laut bernapas dengan insang. Namun, ada juga hewan laut yang bernapas
dengan paruparu. Misalnya paus dan lumba- lumba. Ada juga hewan yang
bernapas dengan kulit. Misalnya, cacing tanah dan katak. Selain dengan paruparu, katak dewasa bernapas dengan kulit. Kecebong bernapas dengan insang.
Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya
untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak
menggunakan kakinya. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan
kakinya
○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○
○○○
5. Makhluk Hidup Bergerak
○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○
○○○
Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuhan sesungguhnya juga
bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun,
tumbuhan tidak berpindah tempat. Pohon jambu di halaman rumahmu tidak
bergerak menuju halaman tetanggamu. Rumput yang tumbuh di lapangan akan
tetap tumbuh di lapangan.
6. Makhluk Hidup Peka terhadap Rangsang
Tahukah kamu tumbuhan putri malu? Mari mencoba menyentuh tumbuhan
putrid malu. Apa yang terjadi? Tumbuhan putrid malu akan menutup daunnya jika
terkena sentuhan. Beberapa hewan juga peka
terhadap sentuhan. Bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena
sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsang. Manusia memiliki bagianbagian
tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya, mata peka terhadap rangsang
cahaya. Telinga peka terhadap rangsang suara. Dapatkah kamu menyebutkan apa
saja yang dibutuhkan makhluk hidup? Makhluk hidup membutuhkan udara untuk
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bernapas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makanan. Sela in itu,
makhluk hidup juga membutuhkan tempat untuk hidup. Jika kekurangan air,
tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur. Bahkan tumbuhan dapat mati. Jika
kekurangan air, manusia akan merasa lemas. Bayi yang terkena diare akan
kekurangan cairan dalam tubuhnya. Jika berlangsung terus- menerus, dapat
membuat bayi itu meninggal. Begitu juga dengan hewan. Jika kekurangan air,
tubuh hewan akan menjadi lemah. Hal ini juga dapat mengakibatkan kematian.
Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya udara.
Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah melindungi
dari cuaca dingin dan panas. Tumbuhan membutuhkan tempat yang cocok agar
tumbuh subur. Hewan pun membutuhkan tempat hidup yang cocok. Misalnya,
ikan yang hidup di air. Hewan- hewan liar seperti singa dan harimau
membutuhkan hutan sebagai tempat hidup.

Kebutuhan Makhluk Hidup
Makhluk hidup memerlukan berbagai macam kebutuhan agar dapat
bertahan hidup. Kebutuhan makhluk hidup tersebut, antara lain, makanan, air,
udara, cahaya matahari, dan tempat tinggal.
1. Makanan
Makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi
bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup akan mati. Melalui
makanan, makhluk hidup menghasilkan energi panas sehingga tubuhnya menjadi
hangat.
2. Air
Selain makanan, makhluk hidup juga membutuhkan air. Air berfungsi agar
tubuh tidak mengalami kekeringan (dehidrasi). Jika kamu haus, kamu akan
mengambil minum, bukan? Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan yang
samasama membutuhkan air.
3. Udara
Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Tanpa udara,
makhluk hidup akan mati. Udara yang dibutuhkan makhluk hidup adalah
udara yang bersih. Cobalah kamu tutup hidungmu selama sepuluh detik. Apa yang
kamu rasakan?
4. Cahaya Matahari
Makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari
dibutuhkan hewan dan manusia untuk menghangatkan tubuhnya, menerangi
lingkungan, dan untuk mengeringkan berbagai benda. Tumbuhan memerlukan
cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis.
5. Tempat Tinggal
Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Manusia membutuhkan
rumah sebagai tempat perlindungannya. Hewan dan tumbuhan pun Membutuhkan
tempat untuk berlindung. Tempat tinggal hewan biasa disebut kandang atau
sarang. Tumbuhan menggunakan tanah dan air sebagai tempat tinggalnya.

286

IPS
A.Ketampakan Lingkungan Alam dan Buatan
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan.
Berikut akan diuraikan tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada
di alam semesta, khususnya yang ada di sekitar kita.
1. Lingkungan Alam
Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan
oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Contoh
lingkungan alam yang ada di muka bumi, antara lain sungai, danau, laut, lembah,
dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah,
pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi.
a. Pegunungan
Salah satu ketampakan alam yang dapat kita lihat adalah pegunungan.
Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang
bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan
biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat
baik untuk bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Daerah pegunungan juga
dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Oleh karena pemandangannya yang
indah. Daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dapat menyerap dan
menyimpan air hujan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi
adalah pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah
longsor.
b. Sungai
Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan
manfaat bagi manusia. Manfaat sungai, antara lain untuk mandi, mencuci,
pengairan lahan pertanian (irigasi) dan sarana transportasi (untuk sungai-sungai
besar di luar Pulau Jawa). Di sungai banyak hidup berbagai binatang air, seperti
ikan, buaya, dan katak.
c. Danau
Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya
cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang
ada di tempat tersebut. Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat
penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat danau bagi
kehidupan manusia, antara lain, untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:
1) budi daya ikan air tawar,
2) tempat wisata,
3) irigasi atau pengairan sawah, dan
4) sarana olahraga (dayung).
d. Pantai dan Laut
Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim
terletak di daerah pesisir. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan
tumbuhan bakau.Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang
disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Pantai yang indah menjadi
salah satu objek wisata yang digemari banyak orang.
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Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan
manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam, seperti
ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam, seperti
minyak bumi dan gas. Laut menjadi sarana transportasi yang penting, baik dalam
satu negara maupun antarnegara. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana
olahraga, seperti berenang menyelam, ski air, selancar, dan perahu layar.
2. Lingkungan Buatan
Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan
adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan permukiman penduduk.
a. Waduk
Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai
tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat penampungan air di wilayah yang
bersangkutan. Manfaat waduk bagi manusia, antara lain untuk keperluankeperluan sebagai berikut:
1) pembangkit listrik,
2) irigasi atau pengairan sawah,
3) budi daya ikan air tawar,
4) tempat rekreasi,
5) pengendali banjir, dan
6) kegiatan olahraga (dayung, ski air, dan sebagainya).
b. Lahan Pertanian
Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas.
Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan
pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Sebagian
besar penduduk di Negara kita bermata pencaharian sebagai petani. Lahan
pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
c. Tambak
Usaha tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Petani tambak
menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang dan bandeng. Udang dan
bandeng merupakan sumber protein yang diperlukan tubuh kita. Pernahkah kamu
melihat budi daya bandeng di tambak?
d. Perkebunan
Pernahkah kamu pergi ke daerah pegunungan atau di dataran tinggi?
Tanaman apa saja yang ada di daerah pegunungan? Tanaman di daerah
pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di
daerah sejuk, seperti teh, kopi, dan tembakau. Selain di dataran tinggi usaha
perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contoh hasil dari tanaman perkebunan
lainnya adalah kelapa sawit, karet, cokelat, kapas, dan sebagainya. Perkebunan
juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dengan
tujuan untuk berbagai memenuhi kepentingan hidupnya.
e. Pemukiman
Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk
tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk juga termasuk dalam
lingkungan buatan, karena kompleks pemukiman dibuat manusia untuk tujuan
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tertentu yaitu sebagai tempat tinggal. Kawasan pemukiman penduduk adalah
suatu tempat berupa rumah-rumah yang dibangun pada lahan tertentu. Perhatikan
uraian berikut!
Pak Tatang tinggal di kompleks perumahan. Namanya Perumahan Pondok
Permai. Ia tinggal di Jalan Kenanga Blok A Nomor 2. Pak Tatang menjadi ketua
RT. Lingkungan perumahan tersebut bersih dan rapi. Tidak ada sampah yang
berserakan. Air selokan mengalir dengan lancar. Setiap hari warga menjaga
kebersihan dan ketertiban lingkungan. Sebagai ketua RT, Pak Tatang memberi
contoh yang baik kepada semua warga. Misal, dengan tidak membuang sampah di
sembarang tempat. Bunga-bunga di taman tidak boleh dipetik. Fasilitas umum di
kompleks tidak boleh dirusak dan dicorat-coret. Sesama warga
harus hidup rukun dan saling meng-hormati. Di kompleks perumahan, setiap satu
minggu sekali diadakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan
lingkungan. Semua warga wajib mengikutinya. Lingkungan perumahan menjadi
bersih, sejuk, dan rapi. Semua warga hidup tenteram.
B. Lingkungan Alam dan Buatan di Sekitar Sekolah
Lingkungan alam dan lingkungan buatan juga dapat kamu temukan di
sekolah. Coba, kamu perhatikan uraian berikut. Murid- murid kelas III dibimbing
oleh Bu Farida menuju halaman belakang sekolah. Dari halaman belakang sekolah
terlihat bentuk muka bumi yang menonjol tinggi dan besar di kejauhan. Bu Farida
menjelaskan bahwa bentuk muka bumi tersebut adalah gunung dan sudah ada
sejak dahulu sebelum sekolah ini dibangun. Gunung termasuk lingkungan alam
yang
ada di bumi. Pernahkah kamu melihat atau pergi ke gunung? Di sekitar sekolah
selain ada gunung, juga ada parit yang dibuat oleh penjaga sekolah dengan
dibantu beberapa pekerja. Parit berguna untuk mengalirkan air bila terjadi hujan.
Oleh karenanya, halaman sekolah tidak pernah tergenang air. Parit termasuk
lingkungan buatan karena dibuat oleh manusia. Di samping gedung sekolah
terdapat kolam untuk memelihara ikan lele. Warga sekolah ikut memelihara
kolam tersebut. Setiap hari, secara bergiliran murid- murid member makan dan
membersihkan kolam. Kolam termasuk lingkungan buatan. Selain ketampakan
alam dan buatan yang telah diuraikan di muka, dapatkah kamu menyebutkan
ketampakan lingkungan alam dan ketampakan lingkungan buatan yang ada di
sekitar sekolahmu?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SD

: SDN Gunungpati 02

Mata Pelajaran : IPA
Tema

: Lingkungan

Kelas / Semester : III / 1

Standar Kompetensi

:

IPA :
Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang
mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup
IPS
Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan
sekolah
SBK
Seni Musik

Kompetensi Dasar

: Mengekspresikan diri melalui karya seni musik

:

IPA :
Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana
IPS
Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah
SBK
Seni Musik
iringan sederhana
Indikator :
IPA :

: Menyanyikan lagu daerah dan lagu siswa dengan
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1. Menggolongkan tumbuhan menurut ciri-ciri fisiknya (akar, batang, daun,
dan biji).
2. Menggolongkan tumbuhan menurut tempat hidupnya.
3. Menggolongkan hewan menurut ciri-ciri fisiknya (penutup tubuhnya,
jumlah kakinya).
4. Menggolongkan hewan menurut cara berkembangbiaknya.
5. Menggolongkan hewan menurut jenis makanannya.
6. Menggolongkan hewan menurut cara bergeraknya.
IPS
1. Mengidentifikasi contoh-contoh lingkungan alam
2. Mengidentifikasi contoh-contoh lingkungan buatan
3. Membandingkan lingkungan yang terawat dan tidak terawat
SBK
Seni Musik
: Siswa menyanyikan lagu dengan tempo yang sama
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
A. Tujuan Pembelajaran :
1. Melalui pengamatan, siswa dapat menggolongkan tumbuhan berdasarkan
ciri-ciri fisik (akar, batang, daun, dan biji).
2. Melalui kegiatan pengamatan siswa dapat menggolongkan tumbuhan
menurut tempat hidupnya.
3. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menggolongkan hewan
berdasarkan ciri-ciri fisik.
4. Melalui kegiatan membaca dari buku, siswa dapat menggolongkan
hewan berdasarkan ciri-ciri cara berkembang biak.
5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menggolongkan hewan
berdasarkan jenis makanan.
6. Melalui kegiatan membaca dari buku, siswa dapat menggolongkan
hewan berdasarkan cara bergeraknya.
7. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengidentifikasi contohcontoh lingkungan alam
8. Melalui study literatur, siswa dapat Mengidentifikasi contoh-contoh
lingkungan buatan
9. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat Membandingkan lingkungan
yang terawat dan tidak terawat
10. Melalui ketukan tempo dari guru, siswa dapat menyanyikan lagu dengan
tempo yang tepat
B. Karakter Bangsa Yang Diharapkan
Kerja sama ( Cooperation ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun (
diligence ), Tanggung jawab ( responsibility ), Berketuhanan (religius), Berani
( courage ), semangat ( enthusiasm ).
C. Materi Pembelajaran
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IPA :
Penggolongan makhluk hidup
IPS
Lingkungana sekitarnya
SBK
menyanyi

D. Metode
1. Model PBI (Problem Based Instruction) yaitu ketika proses pembelajan
secara keseluruhan.
2. Ceramah digunakan saat mengarahkan siswa pada situasi peristiwa yang
autentik yaitu pengertian benda padat dan cair, pada awal pembelajaran.

E. Langkah-Langkah Kegiatan Pe mbelajaran
Perte muan I
NO
1

KEGIATAN
Pendahuluan
A. Salam

WAKTU

METODE

5 menit

ceramah

B. Pengkondisian kelas
1. Berdoa
2. presensi
C. Apersepsi
1. Siswa menyanyikan lagu lihat kebunku
2. Guru bertanya kepada siswa “tumbuhan apa saja
yang kalian punyai di kebun kalian?” bagaimana
kenampakan fisiknya?”
2

Kegiatan Inti
A. Eksplorasi
1. Siswa mengamati gambar tanaman
2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru

20 menit
Ceramah,
Pengama
tan
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mengenai bagian-bagian dari tumbuhan (akar,
batang, daun
3. Siswa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan
tersebut.

Tanya
jawab

4. siswa melakukan tanya jawab tentang tumbuhan
tersebut adalah tumbuhan yang dibudidayakan atau
tumbuhan liar?
5. siswa menyebutkan contoh tumbuhan budidaya
dan tumbuhan liar.
B. Elaborasi
1. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 35 siswa
2. Guru memunculkan masalah melalui sebuah cerita
3. Siswa mengidentifikasi sebuah masalah yang ada di
dalam cerita guru. ” bagaimana menggolongkan
tumbuhan menurut ciri fisiknya, bagaimana
menggolongkan tumbuhan menurut tempat
hidupnya?
4. Siswa membuat hipotesis pemecahan masalah
5. Guru memberikan LKS dan format penyusunan
laporan
6. Siswa mengumpulkan data melalui kegiatan
membaca buku dan pengamatan cirri fisik tumbuhan
rumput, pacar air, ketela pohon, padi, dan mangga.
7. Siswa menyusun karya berupa laporan secara
kelompok,
8. Siswa mempresentasikan laporan di depan kelas, 1
perwakilan memaparkan karya kelompok, dan teman
1 kelompoknya membantu jika ada pertanyaan atau
sanggahan dari teman lain
9. Siswa melaksanakan diskusi dan tanya jawab

Model PBI
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mengenai karya teman mereka yang telah di
presentasikan di depan kelas
10. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok
dan siswa yang aktif dengan memberikan lencana
penghargaan.
C. Konfirmasi
1. Guru memberikan penguatan materi
2. Guru memberikan siswa kesempatan bertanya
mengenai materi yang belum jelas.
3.

Penutup
10 menit
1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan
pembelajaran yang sudah dilakukan.
2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila
ada yang belum dipahami.
3. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu).
4. Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran.

Ceramah,
tugas

Perte muan II
NO
1

KEGIATAN
Pendahuluan
A. Salam

WAKTU

METODE

5 menit

ceramah

B. Pengkondisian kelas
1. Berdoa
2. presensi
C. Apersepsi
1. Guru bertanya tentang materi sebelumnya
2. Siswa menyanyikan lagu “kebun binatang”
3. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai
siswa
4. Guru menjelaskan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran
2

Kegiatan Inti
A. Eksplorasi

20 menit
Ceramah,
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1. Guru menampilkan gambar berbagai macam

Pengamatan

hewan
2. Guru memberikan ceramah tentang efek
lingkungan terhadap hewan yang mendiami
lingkungan tersebut
3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa
mengenai kemiripan yang ada diantara hewanhewan tersebut
B. Elaborasi
1. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan
3-5 siswa
2. Guru memunculkan masalah melalui sebuah cerita
3. Siswa mengidentifikasi sebuah masalah yang ada di
dalam cerita guru. ” bagaimana cara untuk
mengelompokkan hewan? ”
4. Siswa membuat hipotesis pemecahan masalah ”
bagaimana cara untuk mengelompokkan hewan? ”
5. Guru memberikan LKS dan format penyusunan
laporan
6. Siswa mengumpulkan data melalui kegiatan
membaca buku dan pengamatan ciri hewan
jangkrik, belalang, ikan, dan ayam.
7. Siswa menyusun karya berupa laporan secara
kelompok,
8. Siswa mempresentasikan laporan di depan kelas, 1
perwakilan memaparkan karya kelompok, dan
teman 1 kelompoknya membantu jika ada
pertanyaan atau sanggahan dari teman lain
9. Siswa melaksanakan diskusi dan tanya jawab
mengenai karya teman mereka yang telah di
presentasikan di depan kelas

Ceramah,
Kelompok,
diskusi,
Tanya
jawab,
Inquiri,
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10. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok
dan siswa yang aktif dengan memberikan lencana
penghargaan.

C. Konfirmasi
1. Guru memberikan penguatan materi
2. Guru memberikan siswa kesempatan bertanya
mengenai materi yang belum jelas.
3.

Penutup
10 menit
1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan
pembelajaran yang sudah dilakukan.
2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila
ada yang belum dipahami.
3. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu).
4. Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran.

Ceramah,
tugas

i. Sumber dan Media Pe mbelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BSE IPA kelas III karya Rositawaty. dkk, halaman 1 - 20
BSE IPS kelas III karya Muhammad. dkk, halaman 49 - 52
Gambar hewan kucing, ikan, burung, belalang, katak
Gambar tanaman
Gambar lingkungan alami dan buatan yang terawat dan tidak terawat.
Tumbuhan rumput

ii. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
b. Tes awal
c. Tes proses
d. Tes akhir
2. Jenis penilaian

:
: tidak ada
: ada (diskusi dalam LKS)
: ada (soal evaluasi)
: tes tertulis

3. Bentuk penilaian : pilihan ganda dan isian
4. Alat penilaian

: LKS, lembar soal pilihan ganda dan isian.
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Semarang19 Oktober, 2012
Mengetahui,
Guru Kelas (Observer)

Tri Handayani, S.Pd
NIP 19641210 198806 2 002

Guru kelas (Peneliti)

Ajie Bella Fajar
NIM 1402408318
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MATERI

IPA
B. Pengelompok Makhluk Hidup
1. Pengelompokan He wan Berdasarkan Tempat Hidupnya
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○
a. Hewan yang hidup di darat
Hewan yang hidupnya di darat disebut hewan darat. Coba sebutkan
hewanapa saja yang hidup di darat? Cacing adalah hewan yang hidup di
dalam tanah. Dapatkah kamu menyebutkan hewan lain yang hidup di
dalam tanah? Buaya dan kuda nil termasuk hewan darat. Akan tetapi,
mereka juga dapat hidup di dalam air.
b. He wan yang hidup di air
Berbagai jenis hewan hidup di air. Ada hewan yang hidup di laut, misalnya
paus, ikan hiu, dan lumbalumba. Ada juga ikan yang hidup di air tawar,
yaitu ikan koi, ikan arwana dan ikan mas. Ikan lele dan mujair
juga hidup di air tawar. Ada juga ikan bandeng yang hidup di air payau. Air
payau merupakan campuran air laut dan air tawar.
c. Hewan yang hidup di udara
Burung dan jenis serangga hidup di udara. Hewan yang
hidup di udara memiliki sayap untuk terbang. Misalnya, burung
elang, kutilang, dan merpati. Banyak serangga yang hidup di
udara. Misalnya, kupu-kupu, nyamuk, capung, lalat, dan lebah.
\
2. Pengelompokan He wan Berdasarkan Cara Bergeraknya
a. Hewan yang bergerak dengan kakinya
Beberapa hewan bergerak dengan kakinya. Ada yang berkaki dua
seperti ayam, angsa, dan burung. Ada yang berkaki empat seperti kelinci,
kambing, dan kucing. Kerbau, sapi, harimau, dan singa juga berkaki empat.
Berbagai jenis serangga seperti semut dan belalang memiliki enam kaki.
Keluwing, lipan, dan kaki seribu memiliki banyak kaki. Ada juga hewan
yang tidak memiliki kaki. Misalnya, cacing dan ular. Mereka bergerak
merayap menggunakan perutnya.
b. He wan yang bergerak dengan sayapnya
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Berbagai jenis burung bergerak dengan sayap untuk terbang. Kupu-kupu,
lebah, nyamuk, dan lalat menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung
penguin adalah hewan yang memiliki sayap. Akan tetapi, sayapnya tidak
dapat digunakan untuk terbang. Hal ini karena sayap penguin tidak
berkembang sempurna.
3. Pengelompokan He wan Berdasarkan Jenis Makanannya
a. Hewan pemakan tumbuhan
Kambing, kelinci, dan kuda merupakan hewan pemakan rumput.
Burung pipit dan merpati merupakan pemakan bijibijian. Kupu-kupu dan
lebah memakan nektar. Nektar adalah cairan manis pada bunga. Keduanya
memiliki alat isap untuk mengisap nektar dari bunga.
b. He wan pemakan he wan lain
Hewan pemakan daging misalnya harimau, buaya, ular, dan elang.
Cecak dan laba-laba juga memakan hewan lain, yaitu dari serangga. Begitu
pula dengan katak. Katak juga pemakan serangga. Nyamuk adalah salah
satu makanan katak.
c. Hewan pemakan tumbuhan dan he wan lain
Ada juga hewan yang makanannya tumbuhan dan hewan. Ayam dan bebek
selain pemakan biji-bijian, juga memakan cacing dan ulat. Beruang
memakan ikan dan buah. Begitu juga dengan musang. Ada juga beruang
pemakan madu. Disebut dengan beruang madu.
4. Pengelompokan He wan Berdasarkan Penutup
Tubuhnya
a. Penutup tubuh berupa bulu
Berbagai unggas memiliki penutup tubuh berupa bulu. Misalnya,
ayam, bebek, dan burung.
b. Penutup tubuh berupa rambut
Hewan yang tubuhnya tertutup rambut tebal, antara lain anjing dan
kucing. Tubuh kelinci, kambing, dan singa juga ditutupi rambut tebal.
Sebaliknya, ada juga hewan yang penutup tubuhnya berupa rambut tipis.
Misalnya, tikus, sapi, kerbau, dan kelelawar.
c. Penutup tubuh berupa cangkang
Bekicot, siput, kura-kura, dan kerang tubuhnya dilindungi
cangkang. Hewan yang memiliki cangkang bertubuh lunak. Cangkang yang
keras akan melindungi tubuh lunaknya. Ikan memiliki penutup tubuh
berupa sisik. Demikian juga dengan ular. Berbeda dengan ikan lele yang
tubuhnya ditutupi kulit. Katak, buaya, cecak, bunglon, dan kadal juga
memiliki kulit. Kulit melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Kulit
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bunglon bahkan digunakan untuk menghindari pemangsanya. Caranya
dengan berganti- ganti warna kulit.

5. Pengelompokan He wan Berdasarkan Cara Berkembang Biak
a. Berkembang biak dengan cara bertelur
Ayam, ikan, ular, dan kura-kura berkembang biak dengan bertelur.
Tahukah kamu hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur?
b. Berkembang biak dengan cara melahirkan
Kucing, kambing, kerbau, dan anjing berkembang biak dengan
melahirkan. Hewanhewan ini termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia
akan menyusui anaknya. Masa kandungan hewan mamalia satu berbeda
dengan mamalia lainnya.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○ ○ ○ ○○ ○ ○
6. Pengelompokan Tumbuhan Berdasarkan Keping
Bijinya
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○ ○ ○ ○○ ○ ○
a. Tumbuhan monokotil
Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan biji yang berkeping satu.
Padi, salak, tebu, dan jagung adalah contoh tumbuhan monokotil.
Tumbuhan jenis rumput-rumputan merupakan tumbuhan monokotil.
b. Tumbuhan dikotil
Tumbuhan biji berkeping dua disebut tumbuhan dikotil. Mangga,
kacang tanah, dan durian adalah contoh tumbuhan dikotil. Rambutan,
pepaya, dan jambu air juga termasuk tumbuhan dikotil. Tahukah kamu
tumbuhan apalagi yang termasuk tumbuhan berkeping dua?
7. Pengelompokan Tumbuhan Berdasarkan Akarnya
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○
a. Tumbuhan be rakar serabut
Tumbuhan berakar serabut memiliki akar yang menyerupai serabut.
Semua tumbuhan monokotil seperti jagung dan kelapa berakar serabut.
b. Tumbuhan be rakar tunggang
Semua tumbuhan dikotil yang ditumbuhkan dari biji lembaga
memiliki akar tunggang. Misalnya, kacang tanah dan bayam. Akar
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tunggang terdiri atas satu akar pokok dan akarakar kecil. Akar kecil
merupakan percabangan dari akar pokok.
8. Pengelompokan Tumbuhan Berdasarkan Bentuk Daunnya
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○ ○ ○ ○○ ○ ○
a. Tulang daun menyirip
Daun jambu, bayam, dan mangga memiliki tulang daun menyirip.
Bentuk tulang daun menyirip seperti susunan sirip-sirip ikan.
b. Tulang daun sejajar
Daun tebu, padi, dan rumputrumputan memiliki tulang daun sejajar.
Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar.
c. Tulang daun melengkung
Tumbuhan dengan tulang daun melengkung adalah daun genjer dan
gadung. Bentuknya menyerupai garis-garis lengkung yang ujungujungnya
terlihat menyatu.
d. Tulang daun menjari
Daun pepaya, singkong, dan jarak memiliki tulang daun menjari.
Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari- jari tangan.
9. Pengelompokan Tumbuhan Berdasarkan Batangnya
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○ ○ ○ ○○ ○ ○
a. Batang berkayu
Batang berkayu ukurannya dapat bertambah besar. Hal ini karena
batangnya memiliki kambium. Pohon jambu dan pohon jati memiliki
batang berkayu.
b. Batang basah
Bayam memiliki batang yang basah. Batang basah pada bayam
berair dan lunak.
c. Batang rumput
Padi, jagung, dan tebu memiliki batang rumput. Batang rumput
biasanya berongga. Batang rumput mempunyai ruas yang terlihat nyata.

IPS
C. Cara Memelihara Lingkungan Alam dan
Buatan
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Lingkungan alam dan buatan harus dijaga dan dipelihara dengan
sebaik-baiknya. Lingkungan alam dan buatan yang dijaga kelestariannya
akan terus memberikan manfaat bagi manusia. Berikut beberapa cara dalam
memelihara lingkungan alam dan buatan yang ada di sekitar kita.
1. Cara Memelihara Lingkungan Alam
Tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan dan di pegunungan dapat
berfungsi untuk melestarikan air, udara, dan tanah. Akar tumbuhan dapat
berfungsi sebagai penahan air, sehingga tidak akan terjadi banjir dan erosi
pada saat hujan deras. Erosi dan banjir menyebabkan lapisan tanah paling
atas akan ikut hanyut. Padahal lapisan tanah paling atas adalah yang paling
subur. Hutan juga disebut dengan paru-paru dunia. Tumbuhan yang ada di
hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hal ini terjadi
pada saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Oksigen diperlukan
makhluk hidup untuk bernapas.
a. Menjaga Kelestarian Air
Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Manusia membutuhkan air
untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain- lain. Air untuk minum
harus dimasak lebih dulu agar kuman-kuman nya mati. Hewan memerlukan
air untuk minum dan mandi. Tumbuhan memerlukan air untuk
pertumbuhan dan kesuburannya. Air merupakan karunia Tuhan yang harus
dijaga keberadaan dan kebersihannya. Air yang kotor atau tercemar tidak
dapat dimanfaatkan. Air yang kotor atau tercemar dapat membahayakan
kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.
Kelestarian air dapat dijaga dengan cara antara lain:
1) tidak membuang sampah di sungai atau saluran air;
2) melakukan kegiatan penghijuan atau penanaman pohon yang dapat
berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air;
3) menggunakan air sesuai kebutuhan.
4) Air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke
dalam tanah, tetapi dialirkan ke saluran pembuangan. Hal ini bertujuan agar
tidak terjadi pencemaran air tanah.
b. Menjaga Kelestarian Udara
Udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk
hidup di bumi membutuhkan udara. Manusia dan hewan memerlukan
udara untuk bernapas. Tanpa udara semua makhluk hidup akan mati.
Udara perlu dijaga kebersihannya. Asap pabrik dan asap kendaraan
bermotor dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran

304

udara sama dengan polusi udara. Untuk mengurangi pencemaran udara,
pabrik-pabrik yang besar harus menggunakan cerobong asap. Udara yang
bersih baik untuk kesehatan badan. Untuk mengurangi terjadinya
pencemaran udara sebaiknya di kanan kiri jalan ditanami pohon. Kamu
juga harus ikut serta dalam menjaga kebersihan udara.
c. Menjaga Kesuburan Tanah
Tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup. Semua hasil
pertanian, perkebunan, tambang, dan hasil bumi lainnya berasal dari tanah.
Tanah yang subur dapat menghasilkan tanaman yang baik. Tanah yang
tandus perlu diolah agar menjadi subur. Sampah dari daun baik untuk
menyuburkan tanah.Untuk menjaga kelestarian tanah tanamilah tanah
kosong di sekitarmu agar tidak menjadi tandus. Tanah harus diolah dengan
pengairan dan pemupukan yang benar.
Kelestarian tanah juga dapat dilakukan dengan cara tidak
membuang sampah di sembarang tempat. Sampah harus dibuang di lokasi
pembuangan yang semestinya. Sampah yang kita bua ng umumnya terdiri
atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah
sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah
daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah
sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contoh sampah anorganik
antara lain kaleng, botol, dan plastik. Sampah organik dapat membusuk dan
terurai oleh bakteri atau jamur sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan.
Sementara sampah anorganik tidak dapat terurai sehingga akan merusak
kelestarian tanah. Oleh karena pentingnya tanah, air, dan udara maka
jagalah kelestarian tanah, air, dan udara di sekitarmu. Hal ini bertujuan agar
dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan. Semua itu karunia Tuhan
Yang Maha Esa.
2. Cara Memelihara Lingkungan Buatan
a. Menjaga Ketertiban Lingkungan
Lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram menjadi harapan
semua orang. Oleh karenanya, setiap warga harus menjaga keamanan dan
ketertiban. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga ketertiban lingkungan?
Tentu saja lingkungan tidak akan aman, banyak terjadi pencurian,
kekacauan, dan berbagai keributan lain. Akibatnya warga merasa terancam
dan tidak dapat hidup tenang.
b. Menjaga Kebersihan Lingkungan
Lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang.
Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap orang. Perhatikan
uraian berikut. Di kompleks perumahan Pak Tatang setiap hari minggu
diadakan kerja bakti. Pukul tujuh pagi semua warga sudah berkumpul
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untuk melaksanakan kerja bakti. Mereka membawa alat-alat yang
diperlukan untuk kerja bakti. Pak Tatang, selaku ketua RT, memberikan
petunjuk kepada warga. Ada yang membersihkan saluran air, ada yang
mendorong gerobak sampah, ada yang mencangkul, meratakan tanah, dan
ada yang membersihkan rumput liar. Siswa juga ikut serta dalam kegiatan
kerja bakti tersebut, dengan mengumpulkan sampah dan membuangnya ke
tempat sampah. Ibu-ibu menyediakan makanan dan minuman untuk para
warga. Sekarang kompleks perumahan tersebut menjadi bersih dan asri.
Lingkungan yang bersih akan mencegah berjangkitnya berbagai penyakit.
Kamu harus selalu menjaga lingkungan tempat tinggalmu agar selalu
bersih dan sehat.
c. Menjaga Kebersihan Akuarium
Apakah kalian mempunyai akuarium di rumah? Akuarium yang
kalian miliki termasuk dalam lingkungan buatan. Akuarium yang kita buat,
di dalamnya berisi ikan dan berbagai benda buatan yang mirip dengan
benda-benda di sungai dan laut. Seperti, batu karang, tanaman hias, kerikil,
dan sebagainya. Semua itu bertujuan agar akuarium terlihat seperti bentuk
kehidupan laut yang sebenarnya, dan ikan yang ada di akuarium merasa
seperti hidup di laut. Akuarium harus selalu dijaga kebersihannya. Oleh
karena itu, seminggu sekali akuarium harus dibersihkan. Airnya yang kotor
harus rutin diganti. semua itu akan membuat ikan hidup dengan sehat.
Akuarium yang bersih menjadi indah dipandang mata.
3. Contoh Perilaku Memelihara Lingkungan Alam dan Buatan
Kalian semua tentu pernah melihat sungai, baik sungai yang besar
maupun sungai yang kecil. Sungai termasuk ketampakan alam. Tahuka h
kalian manfaat sungai? Manfaat sungai banyak sekali seperti yang telah
dijelaskan di depan. Agar sungai selalu dapat dimanfaatkan oleh manusia,
sungai harus dijaga kelestarian dan kebersihannya. Contoh perilaku yang
baik dalam memelihara sungai adalah dengan tidak membuang sampah dan
limbah ke sungai, karena dapat mencemari dan mengotori sungai. Selain itu
sampah yang dibuang di sungai juga dapat menyebabkan terjadinya
bencana banjir. Selain sungai, ketampakan alam dan buatan yang harus
dijaga kelestariannya adalah hutan. Hutan ada yang alami dan ada yang
buatan. Hutan alami adalah hutan yang ada dengan sendirinya sebagai
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hutan buatan adalah hutan yang sengaja
dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan dan kepentingan hidupnya.
Manfaat hutan yang paling utama adalah sebagai tempat penyimpanan air
serta mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena
itu, kita tidak boleh merusak hutan. Hutan wajib dijaga kelestariannya
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dengan cara tebang pilih (menebang pohon dengan cara memilih pohon
yang lebih tua dan siap untuk ditebang) dan reboisasi. Reboisasi adalah
penanaman kembali pohon-pohon di hutan. Sawah merupakan contoh
lingkungan buatan yang sengaja dibuat manusia. Petani menanam padi di
sawah. Dari menanam padi petani mendapatkan beras yang dimasak
menjadi nasi sebagai makanan pokok sehari- hari. Agar dapat memperoleh
hasil yang maksimal petani harus mengolah lahan pertaniannya dengan
baik, seperti penggunaan pupuk yang benar, system pengairan yang baik,
dan mengolah tanah dengan baik. Usaha usaha tersebut merupakan bentuk
pemeliharan dan pelestarian lingkungan alam dan buatan. Bagaimana cara
memelihara ketampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kalian?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SD

: SDN Gunungpati 02

Mata Pelajaran : IPA
Tema

: Kehidupan sehari hari

Kelas / Semester : III / 2

STANDAR KOMPETENSI

:

IPA :
Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan
sumber energi
IPS
Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang
Matematika
Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana

Kompetensi Dasar

:

IPA :
Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh bentuk
dan ukuran
IPS
Mengenal penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan
Matematika
Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau
unsurnya
Indikator :
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IPA :
1. Menyimpulkan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh bentuk dan
ukurannya
2. Mengaitkan antara gerak benda dan kegunaannya
IPS
1. Menceritakan kegunaan uang
2. Menjelaskan cara mengelola uang dengan baik
Matematika
1. Menemukan sifat-sifat bangun datar
2. Menggambar bangun datar sesuai dengan sifat-sifat bangun datar yang
diberikan
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit

F. Tujuan Pembelajaran :
1) Melalui pengamatan kelereng, dadu, koin, dan kerikil siswa dapat
membedakan bentuk benda
2) Melalui pengamatan kelereng, dadu, dan kerikil yang digelindingkan,
siswa dapat menyimpulkan gerak benda dipengaruhi oleh bentuk nya
3) Melalui pengamatan uang koin siswa dapat menceritakan kegunaan uang
4) Melalui pengamatan uang koin dan kertas siswa dapat menjelaskan cara
mengelola uang dengan baik
5) Melalui pengamatan koin dan uang kertas, siswa dapat menemukan sifat
sifat bangun datar
G. Karakter Bangsa Yang Diharapkan
Kerja sama ( Cooperation ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun (
diligence ), Tanggung jawab ( responsibility ), Berketuhanan (religius), Berani
( courage ), semangat ( enthusiasm ).
H. Materi Pembelajaran
IPA :
Gerak benda
IPS
Penggunaan uang sesuai kebutuhan
Matematika
Bangun datar
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I. Metode
3. Model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) yaitu ketika proses
pembelajan secara keseluruhan.
4. Ceramah digunakan saat mengarahkan siswa pada situasi bermasalah,
pada awal pembelajaran.

J. Langkah-Langkah Kegiatan Pe mbelajaran
Perte muan I
NO
1

KEGIATAN
Pendahuluan

WAKTU
5 menit

METODE
ceramah

1. Salam
2. Pengkondisian kelas
a) Berdoa
b) presensi
3. Apersepsi
a) Guru bertanya kepada siswa tentang materi
sebelumnya
b) Guru bertanya kepada siswa siapa yang
pernah bermain kelereng dan ban glinding.
Guru bertanya kepada siswa “siapa yang
pernah bermain kelereng dan ban
glinding?”, “apa bentuk dari kelereng dan
ban tersebut?”, “ Bagaimana benda tersebut
bergerak?”
c) Guru menjelaskan kompetensi yang harus
dicapai siswa
d) Guru menjelaskan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran
2

Kegiatan Inti
1. Eksplorasi
a) Siswa mendengarkan ceramah dari guru

20 menit
Ceramah,
Pengama
tan
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tentang berbagai bentuk benda, antara lain
kelereng, dadu, koin, dan batu kerikil
b) Siswa melakukan tanya jawab dengan guru
mengenai bentuk bentuk benda tersebut,
apa saja kegunaannya didalam kehidupan

Tanya
jawab

sehari hari, bagaimana kegunaan uang dan
cara penyimpanan uang tersebut.
2. Elaborasi
a) Siswa membentuk kelompok yang
beranggotakan 3-5 siswa
b) Guru memunculkan masalah melalui sebuah
cerita
c) Siswa mengidentifikasi sebuah masalah
yang ada di dalam cerita guru. ” bagaimana
gerak benda tersebut jika dilemparkan?
Benda mana yang kemungkinan paling jauh
ketika dilemparkan dengan kekuatan yang
sama?
d) Siswa membuat hipotesis pemecahan
masalah
e) Guru memberikan LKS dan format
penyusunan laporan
f) Siswa mengumpulkan data melalui kegiatan
membaca buku dan pengamatan langsung
(mengamati benda-benda tersebut ketika
dilempar dan benda mana yang oaling jauh
g) Siswa menyusun karya berupa laporan
secara kelompok,
h) Siswa mempresentasikan laporan di depan
kelas, 1 perwakilan memaparkan karya
kelompok, dan teman 1 kelompoknya
membantu jika ada pertanyaan atau

Model PBI
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sanggahan dari teman lain
i)

Siswa melaksanakan diskusi dan tanya
jawab mengenai karya teman mereka yang
telah di presentasikan di depan kelas

j)

Guru memberikan penghargaan kepada
kelompok dan siswa yang aktif dengan
memberikan lencana penghargaan.

3. Konfirmasi
a) Guru memberikan penguatan materi
b) Guru memberikan siswa kesempatan
bertanya mengenai materi yang belum jelas.
3.

Penutup
a) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan
pembelajaran yang sudah dilakukan.
b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya,
apabila ada yang belum dipahami.
c) Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu).
d) Guru
memberikan
tindak
lanjut
pembelajaran.

10 menit

Ceramah,
tugas

i. Sumber dan Media Pe mbelajaran
1.
2.
3.
4.

BSE IPA kelas III karya Priyono. dkk, halaman 105-113
BSE IPS kelas III karya Muhammad. dkk, halaman 76 - 80
BSE Matematika kelas III karya Fajariyah, halaman 152
Bidang miring berupa meja yang dimiringkan, koin Rp.500 kuningan, koin
Rp.100 alumunium, uang kertas Rp. 1000, kelereng, dadu, penghapus,
batu kerikil,

ii. Penilaian
5. Prosedur Penilaian

:

e. Tes awal

: tidak ada

f.

: ada (diskusi dalam LKS)

Tes proses

g. Tes akhir

: ada (soal evaluasi)

6. Jenis penilaian

: tes tertulis

7. Bentuk penilaian

: pilihan ganda dan isian

8. Alat penilaian

: LKS, lembar soal pilihan ganda dan isian.
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Semarang, 19 Januari, 2013
Mengetahui,
Guru Kelas (Observer)

Tri Handayani, S.Pd
NIP 19641210 198806 2 002

Guru kelas (Peneliti)

Ajie Bella Fajar
NIM 1402408318
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Materi Pembelajaran
IPA - GERAK BENDA
Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Benda tak hidup
pun dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Contohnya,
anak berlari, burung terbang, katak melompat, bola
menggelinding karena ditendang, air mengalir dari tempat tinggi
ke tempat yang lebih rendah, dan sebagainya. Mengapa benda
dapat bergerak? Benda dapat bergerak karena ada tenaga yang
menggerakkannya.
A. Macam-Macam Ge rak Benda
Gerak benda dapat terjadi dengan berbagai cara. Ada yang
bergerak dengan berlari, ada yang bergerak dengan berjalan, ada
yang bergerak dengan terbang, ada yang bergerak di atas air, ada
yang bergerak cepat, ada yang bergerak lambat, dan sebagainya.
Benda yang dapat bergerak cepat, antara lain, sepeda motor,
mobil, dan pesawat terbang. Benda yang bergerak lambat, antara
lain, jarum jam, daun rontok, dan siput berjalan. Berikut akan kita
pelajari bermacam- macam gerak pada benda, antara lain, jatuh,
mengalir, memantul, menggelinding, berputar, dan tenggelam.
1. Jatuh
Mengapa benda dikatakan jatuh? Pernahkah kamu jatuh?
Bagaimana arah geraknya? Apa yang menyebabkannya? Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut!
2. Mengalir
Tahukah kamu dari mana asalnya air sungai? Air sungai berasal
dari mata air di pegunungan, atau berasal dari air hujan. Air
sungai kemudian mengalir ke laut yang letaknya lebih rendah.
Adanya perbedaan ketinggian antara pegunungan atau sungai
dengan laut menyebabkan air dapat mengalir. Jadi, air mengalir
dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Air yang mengalir
deras merupakan bentuk energi yang sangat besar. Energi yang
sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Coba kamu sebutkan
PLTA di Indonesia yang kamu ketahui! Air mengalir dari tempat
tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika membuat
tendon air untuk disalurkan ke keran, maka posisi tendon
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sebaiknya lebih tinggi daripada posisi keran. Apa tujuannya?
Agar air dapat mengalir ke keran dengan mudah.
3. Memantul
Pernahkah kamu melemparkan bola ke arah dinding? Bagaimana
arah bola yang mengenai dinding tersebut? Setelah bola
membentur dinding, bola akan kembali kepadamu, bukan?
Gerakan itulah yang disebut memantul.
Gerakan memantul pada benda ternyata menimbulkan gagasan
pada manusia. Berdasarkan gagasan tersebut, terbentuklah
berbagai benda atau kegiatan yang memiliki dasar gerak
pemantulan. Kegiatan yang telah terbentuk, antara lain, olahraga
basket, olahraga voli, permainan bola bekel, dan olahraga tenis.
4. Menggelinding
Contoh benda yang bergerak dengan cara menggelinding, antara
lain, bola dan kelereng. Jika kamu menendang bola, maka bola
akan bergerak ke arah tertentu. Gerak menggelinding
menyebabkan kedudukan benda berubah. Pernahkah kamu
bermain kelereng? Coba saat bermain kelereng, perhatikan gerak
menggelinding pada kelereng! Namun, agar kamu dapat
mengetahui
lebih jelas mengenai gerak menggelinding, coba lakukan kegiatan
berikut!
5. Berputar
Pernahkah kamu melihat kincir angin? Bagaimanakah
gerakannya? Pernahkah kamu menggunakan kipas angin saat
udara di dalam rumahmu terasa panas? Bagaimanakah
gerakannya? Gerakan pada kincir angin dan kipas angin tersebut
dinamakan berputar. Coba sebutkan contoh-contoh gerak berputar
yang lain! Benda umumnya berputar pada as atau porosnya.
Benda yang berputar cepat dapat menimbulkan energi yang besar.
Misalnya, putaran yang cepat pada turbin pembangkit listrik dapat
menghasilkan energi listrik. Listrik tersebut digunakan untuk
membantu aktivitas manusia sehari- hari.
6. Tenggelam
Pernahkah kamu berpikir, mengapa kapal yang begitu besar dapat
terapung di atas air, sedangkansebuah paku kecil tenggelam di
dalam air? Apakah yang menyebabkannya? Coba diskusikan
masalahini dengan teman-teman dan gurumu! Peristiwa
tenggelam dan terapung itu juga dialami oleh anak-anak yang
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sedang berenang dan menyelam. Suatu saat anak-anak tersebut
dapat menyelam sampai ke dasar kolam (tenggelam), kemudian
mereka naik ke atas permukaan air (melayang lalu mengapung).
Dapatkah kamu berenang
dan menyelam di air?
B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Gerak Benda
Bola yang menggelinding lama-kelamaan akan berhenti. Bola
berhenti menggelinding karena ada gaya yang menghalangi gerak
bola. Benda dapat bergerak cepat atau lambat. Cepat atau
lambatnya gerakan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor,
antara lain, permukaan benda, ukuran benda, dan bentuk benda.

IPS - Penggunaan Uang Sesuai Kebutuhan
Manusia memerlukan uang. Berbagai aktivitas dilakukan
manusia. Pagi-pagi sudah berangkat dari rumahnya. Kemudian
pulang sore hari. Ada yang baru pulang malam hari. Tujuan
aktivitas untuk mencari uang. Betapa pentingnya uang itu.
1. Kegunaan Uang
Uang sangat dibutuhkan. Seorang perawat, tukang cukur, buruh,
guru, dan sopir berangkat dari rumah adalah untuk bekerja.
Tujuannya mencari uang. Dengan uang, mereka membeli
kebutuhan. Terutama, kebutuhan pokok. Makanan dan pakaian.
Untuk biaya pendidikan. Jika memungkinkan rekreasi dengan
keluarga dan lain- lain.
a. Uang Sebagai Alat Pembayaran yang Sah
Dengan apa kalian membeli keperluan sekolah? Dengan apa
orang tua membeli kebutuhan keluarga? Tentu dengan uang,
bukan? Nah, uang sebagai alat pembayaran yang sah.
b. Uang Sebagai Alat Penukar
Uang alat pembayaran yang sah. Uang berguna pula sebagai
penukar. Setiap negara mempunyai mata uang sendiri, misalnya:
1) mata uang Indonesia disebut Rupiah;
2) mata uang Singapura disebut Dolar Singapura;
3) mata uang Malaysia disebut Ringgit;
4) mata uang Filipina disebut Peso;
5) mata uang Arab Saudi disebut Real;
6) mata uang Amerika Serikat disebut Dolar.
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Masing- masing mata uang mempunyai nilai tukar terhadap
rupiah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan kurs? Kurs
adalah perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara dengan
negara lainnya. Misalnya, bila kita akan ke Malaysia. Di
Malaysia, uang rupiah tidak dapat digunakan untuk berbelanja.
Jadi, harus ditukarkan dulu dengan uang ringgit. Nilai tukarnya
sesuai dengan kurs.
2. Cara Mengelola Uang
a. Cara Mengelola Uang dengan Baik
Uang sangat dibutuhkan setiap orang. Uang alat pembayaran yang
sah. Dengan memiliki uang, kebutuhan mudah diperoleh. Kita
kesulitan apabila tidak memiliki uang. Uang diperoleh dengan
usaha. Oleh karena itu, setiap orang harus bekerja. Mendapatkan
uang sulit. Maka kita harus pandai mengelolanya. Bagaimana
caranya? Banyak cara mengelola uang kita. Di antaranya jangan
hidup boros. Kita harus belajar hidup hemat. Hidup hemat dimulai
sejak kecil. Ingat ungkapan, “Kecil teranja-anja, besar terbawabawa, sudah tua berubah tidak.”
Apakah maksud ungkapan di atas?
Kamu mendapat uang jajan. Uang itu jangan dihabiskan.
Usahakan sebagiannya ditabung. Menabung di mana saja. Di
rumah, di sekolah, kantor pos, atau di bank. Tempat menabung
yang aman di bank. Boleh saja menabung di rumah. Uang
dimasukkan ke celengan. Setelah celengan penuh, dikeluarkan.
Selanjutnya kita tabung di bank. Kita belajar mengelola uang.
Kebiasaan seperti ini dilakukan terus. Sesudah de wasa akan
terbiasa. Kita menggunakan uang untuk hal- hal yang penting.
Kebutuhan-kebutuhan yang kurang penting ditangguhkan.
b. Manfaat Mengelola Uang dengan Baik
Uang harus dikelola dengan baik. Apalagi uang kita jumlahnya
terbatas. Kebutuhan kita beraneka ragam. Kalau pandai
mengelolanya akan terasa manfaatnya. Kalau tidak bisa
mengaturnya akan mengalami kesulitan. Banyak manfaat apabila
pandai mengelola keuangan. Antara lain sebagai berikut.
1) Masa Depan akan Lebih Baik
Pak Sabar seorang buruh pabrik. Ia mempunyai istri dan seorang
anak. Pak Sabar tinggal di rumah kontrakan. Milik Pak Mugini.
Pagi-pagi, Pak Sabar berangkat kerja. Menjelang magrib baru
kembali di rumah. Malam hari berdagang rebusan, ubi, pisang,
dan kacang tanah. Pak Sabar dan keluarga sangat prihatin. Akan
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tetapi, mereka giat bekerja. Penggunaan uang mereka atur sebaikbaiknya. Mereka utamakan membeli bahan pokok, misalnya,
beras, minyak tanah, minyak goreng, gula, dan lain- lain.
Kemudian membeli yang lain. Seperti gerobak dorong untuk
dagangan. Pak Sabar tidak harus memikul lagi. Pak Sabar pandai
mengatur uang. Setiap bulan selalu menyisihkan uang. Berapa
pun besarnya. Uang itu pasti ditabung. Lama-lama uangnya
banyak. Pak Sabar dapat membeli rumah. Rumah itu kecil. Cukup
memadai untuk keluarga Pak Sabar. Pak Sabar tidak lagi
berdagang keliling rebusan. Di
rumahnya sudah ada warung. Pak Sabar sekeluarga bahagia. Uang
hasil usahanya terbatas. Ia dapat mengelolanya dengan baik. Pak
Sabar merasakan manfaatnya. “Bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang kemudian”.
2) Terhindar dari Kesulitan
Banyak yang dihadapi dalam kehidupan. Kadang-kadang tidak
diketahui sebelumnya. Misalnya yang dialami keluarga Pak
Sabar. Anak Pak Sabar jatuh sakit. Anaknya dirawat di rumah
sakit. Dia memerlukan biaya. Untuk membeli obat dan biaya
perawatan. Untung, Pak Sabar mempunyai tabungan. Banyak
manfaat yang dialami Pak Sabar. Dari tidak punya rumah.
Menjadi punya rumah. Pengalaman Pak Sabar pelajaran berharga.
Biasakanlah mengelola keuangan dengan baik. Hindari cara hidup
boros!
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Matematika - Sifat sifat persegi panjang
Perhatikan gambar bangun datar berikut ini!

D

C

A

B

Amatilah sifat-sifat bangun datar di atas!
Sifat-sifat bangun datar di atas adalah sebagai berikut:
• Bangun ABCD adalah persegi panjang.
• Mempunyai empat buah sisi.
• Sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang,
yaitu AD = BC, AB = DC.
• Keempat pojoknya berbentuk siku-siku.

Sifat – sifat persegi
Perhatikan bangun datar berikut ini!

N

M

K

L

KLMN adalah suatu persegi.
Keempat sisinya sama panjang,
yaitu KL = LM = MN = NK.
Keempat pojoknya siku-siku.
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mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah

Siswa merespon permasalahan yang disampaikan oleh guru
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siswa mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh guru

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan pengamatan
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Kegitan kelompok untuk menyusun karya

Guru membimbing siswa dalam merencanakan karya
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Guru membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan presentasi

Guru melakukan kegiatan tanya jawab
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Siswa menganalisis kegiatan penyelidikan kelompo
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