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ABSTRAK 
 
 

Prasojo, Sarwo Edi. 2012.Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Metode 
Eksperimen Berbasis Lingkungan Siswa Kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang. 
Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Sutji wardhayani, S.Pd. M.Kes., Pembimbing II Dr. Ali Sunarso, 
M.Pd. 308 halaman. 

 
Permasalahan yang terjadi di kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang dalam 

pembelajaran IPA antara lain: guru kurang menggunakan model pembelajaran 
yang inovatif, proses pembelajaran hanya sebatas pada penanaman konsep saja, 
siswa kurang dilibatkan pada proses pembelajaran, penggunaan lingkungan 
sebagai media belajar sangat jarang dilakukan, sehingga siswa kurang aktif karena 
rasa keingin tahuan siswa kurang yang berdampak pada rendahnya hasil belajar 
siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah dengan 
menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan dalam pelajaran IPA dapat 
meningkatkan keterampilan mengajar guru? (2) Apakah dengan menggunakan 
metode eksperimen berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA dapat 
meningkatkan aktivitas siswa? (3) Apakah dengan menggunakan metode 
eksperimen berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA hasil belajar siswa akan 
meningkat?. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 
melalui metode eksperimen berbasis lingkungan. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri 
atas tiga siklus, siklus pertama dan kedua terdiri dua kali pertemuan, dan siklus 
ketiga terdiri satu kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan 37 siswa 
kelas IV SDN Ngaliyan 01. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi dan tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami 
peningkatan. Pada siklus I keterampilan guru mendapat 25 kategori cukup, siklus 
II mendapat 35,5 kategori baik, sedangkan pada siklus III mendapat 41 kategori 
sangat baik. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa. Siklus I aktivitas siswa 
mendapat 18,45 kategori cukup, siklus II mendapat 22,6 kategori baik, sedangkan 
pada siklus III mendapat 25,2 kategori baik. Persentase ketuntasan hasil belajar 
siswa juga mengalami peningkatan, pada data awal 46%. Rerata siklus I 
meningkat menjadi 65%, rerata siklus II meningkat menjadi 78%, dan siklus III 
juga meningkat menjadi 89%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah metode eksperimen berbasis 
lingkungan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
belajar siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01. Seorang guru harus pandai-pandai 
memilih dan meramu berbagai metode dan media pembelajaran sehingga tercapai 
efektifitas pembelajaran yang optimal. 

 
Kata kunci: metode eksperimen berbasis lingkungan, kualitas pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi IPA merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan 

peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan 

sendiri yang difasilitasi oleh guru. Penerapan IPA perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. IPA diperlukan dalam 

kehidupan sehari- hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasi.  Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

SD/ MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 
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Tujuan dalam KTSP IPA antara lain: (1) Memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) Mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari; (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan,  teknologi dan masyarakat; (4) Mengembangkan keterampilan proses 

untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan.  Tujuan pembelajaran IPA yang tercantum dalam KTSP tersebut 

sudah mengandung ide-ide yang dapat mengantisipasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara global. Untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan di atas, pembelajaran IPA dilaksanakan sebagai wahana bagi 

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

pengembangan lebih lanjut 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. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan PISA (The Programme for 

International Student Assesment) pada tahun 2003 (dalam Depdiknas 2007:21), 

menunjukkan bahwa fakta dilapangan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 
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belum sesuai dengan esensi yang terkandung dalam KTSP IPA. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan standar isi 

IPA. Literasi sains anak-anak Indonesia usia 15 tahun berada pada peringkat ke 38 

dari 40 negara yang diteliti oleh PISA.  Adapun skor rata-rata pencapaian siswa 

dari Negara-negara peserta sekitar nilai 500, sedangkan siswa-siswi Indonesia 

kurang lebih memperoleh angka di sekitar 400. Hal ini berarti bahwa siswa-siswi 

Indonesia tersebut diduga baru mampu mengingat pengetahuan ilmiah 

berdasarkan fakta sederhana.  

Proses pembelajaran IPA pada kenyataannya guru masih minim sekali 

dalam memperkenalkan kerja ilmiah kepada siswa, padahal kerja ilmiah 

merupakan salah satu ciri penting dari esensi mata pelajaran IPA. 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 tidak dirasakan oleh anak. Pembelajaran IPA yang terlalu 

berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan inilah yang menyebabkan 

kemampuan belajar peserta didik menjadi terhambat. 

Kondisi riil yang terjadi di kelas IV SDN Ngaliyan 01 dari hasil 

observasi awal yang dilakukan dengan guru kolabolator diketahui guru kurang 

menerapkan pendekatan pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa (students 

centered), proses pembelajaran hanya sebatas pada penanaman konsep saja, dalam 

memulai pembelajaran guru belum bisa membuat kaitan antara materi dan 

lingkugan sekitar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Proses 
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pembelajaran hanya sebatas pada penanaman konsep saja yang diberikan secara 

hafalan oleh guru, siswa belum dibelajarkan melalui proses penemuan-penemuan 

yang berorientasi pada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan 

selanjutnya adalah guru kurang mengkondisikan siswa agar belajar bekerja sama 

dalam kelompok, karena untuk memecahkan suatu masalah diperlukan diskusi 

oleh beberapa siswa siswa kurang dilibatkan pada proses pembelajaran. Sehingga 

siswa kurang aktif karena rasa keingin tahuan siswa kurang dalam pembelajaran 

yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Untuk mengatasi masalah 

tersebut guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

tidak membosankan. Kegiatan tersebut dapat tercipta apabila guru menggunakan 

metode yang bervariasi dan media pembelajaran yang relevan dengan materi IPA 

yang akan diajarkan serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. 

Lebih jauh dipaparkan hasil analisis terhadap nilai ulangan harian 

semester I tahun 2011/ 2012 siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 pada mata pelajaran 

IPA belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan 

berdasarkan surat keputusan kepala sekolah SDN Ngaliyan 01 tahun 2011 yaitu   

≥ 62. Hasil ulangan harian dari 37 siswa terdapat 17 siswa (45,95%) yang 

mendapatkan nilai di atas KKM, sedangkan sisanya 20 siswa (54,05%) nilainya di 

bawah KKM. Untuk hasil ulangan harian semester I tahun 2011/2012 siswa kelas 

IV SDN Ngaliyan 01 pada mata pelajaran IPA diperoleh nilai terendah 49, nilai 

tertinggi 96 dan nilai rata-rata 70,22. 

Kolaborasi yang dilakukan dengan guru kelas IV SDN  01,  alternatif 

tindakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah penerapan metode 
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eksperimen berbasis lingkungan khususnya dalam mata pelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA cenderung mengacu pada keterampilan proses, siswa bukan 

sekedar menerima ilmu tetapi dituntut menemukan sendiri jawaban dari 

permasalahan yang diberikan guru. Metode eksperimen (percobaan) merupakan 

salah satu metode yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA, menurut 

Djamarah (2010: 84) metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dimana 

siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu 

yang dipelajari. Proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini siswa lebih 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti 

suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik 

kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu.  

 Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan 

sekitar. Tahap perkembangan anak usia SD yang masih dalam tahap operasional 

konkrit mengharuskan guru untuk membuat skenario pembelajaran yang lebih 

nyata, bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Lingkungan inilah yang dapat 

dimanfaatkan guru didalam pembelajaran untuk memanipulasi konsep-konsep 

menjadi lebih nyata. Seorang guru bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran 

belajar, sumber belajar, dan sarana belajar, sehingga tujuan pembelajaran IPA SD 

dapat tercapai dengan baik. Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak merupakan 

salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan 

hasil pendidikan yang berkualitas. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin 

memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas 

pada apa yang ada di dalam kelas.  
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Konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan merupakan 

sebuah konsep pembelajaran yang mengidentikkan lingkungan sebagai salah satu 

sumber belajar. Terkait dengan hal tersebut Uno dan Nurdin (2011: 146-147) 

berpendapat bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan 

motivator dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Kelebihan konsep 

pembelajaran dengan menggunakan lingkungan adalah sebagai berikut: peserta 

didik dibawa kedalam dunia yang konkrit, lingkungan dapat digunakan setiap 

saat, tidak membutuhkan biaya, dan peserta didik akan lebih leluasa dalam 

berfikir dan cenderung untuk memikirkan materi yang di ajarkan karena materi 

bersifat konkrit. Di sini yang dimaksud peneliti berbasis lingkungan adalah 

lingkungan fisik yang digunakan sebagai sumber belajar yaitu bisa berupa benda-

benda atau peristiwa yang langsung dapat kita pergunakan sebagai sumber belajar 

serta perlakuan percobaan yang sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga 

diharapkan tercipta sebuah kegiatan belajar yang akan  lebih menarik bagi anak 

karena keberagaman sumber belajar yang disediakan oleh lingkungan. Penerapan 

metode eksperimen berbasis lingkungan dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA. 

Latar belakang di atas dijadikan landasan peneliti mengkaji penelitian 

tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA  melalui 

Metode Eksperimen Berbasis Lingkungan Siswa Kelas IV  SDN Ngaliyan 01 

Semarang. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH dan PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan rumusan umum penelitian ini adalah 

bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas IV SDN Ngaliyan 

01 Semarang? 

Rumusan masalah dirinci sebagai berikut: 

1) Apakah dengan menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan dalam 

pelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru? 

2) Apakah dengan menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa? 

3) Apakah dengan menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan dalam 

pembelajaran IPA hasil belajar siswa akan meningkat? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Alternatif pemecahan masalah yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut 

adalah dengan menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan yang akan 

diterapkan dalam sebuah penelitian PTK. Adapun langkah- langkah pemecahan 

masalah direncanakan sebagai berikut : 

1) Mempersiapkan RPP dengan metode eksperimen berbasis lingkungan 

2) Mempersiapkan sarana pendukung pelaksanaan pembelajaran 

3) Melaksanakan siklus dengan metode eksperimen berbasis lingkungan 
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langkah-langkah penerapan metode eksperimen berbasis lingkungan adalah 

sebagai berikut: 

1) Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan berkaitan dengan 

materi dan lingkungan yang dapat di eksperimenkan. 

2) Membimbing siswa merumuskan hipotesis. 

3) Membimbing siswa menentukan variabel bebas, variabel terikat dan variabel 

kontrol dari hipotesis yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. 

4) Mengelompokkan siswa. 

5) Menjelaskan langkah-langkah percobaan dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai media  belajar. 

6) Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan (dengan 

memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap kelompok. 

7) Siswa  melakukan percobaan. 

8) Siswa menuliskan hasil percobaan. 

9) Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

10) Memberikan pertanyaan berkaitan hasil percobaan. 

11) Membimbing siswa menyimpulkan hasil percobaan. 

12) Pemberian evaluasi. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di 

Sekolah Dasar. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA 

dengan menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan. 

2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 dalam 

mengikuti pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 dalam 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Metode eksperimen berbasis lingkungan ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

landasan dalam melaksanakan pembelajaran IPA agar kualitas pembelajaran IPA 

dapat meningkat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi Siswa 

1) Metode eksperimen berbasis lingkungan dapat menumbuhkan minat belajar 

siswa pada pembelajaran IPA, sehingga IPA menjadi mata pelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

2) Melatih siswa menyusun hipotesis dan variabel dari suatu percobaan 
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3) Meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dan fenomena 

alam secara ilmiah. 

4) Meningkatkan pemahaman siswa dalam mengkaji permasalahan IPA yang 

berwawasan lingkungan. 

5) Melalui metode eksperimen berbasis lingkungan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

1.4.2.2 Manfaat bagi Guru 

1) Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi guru tentang metode 

eksperimen berbasis lingkungan 

2) Dapat dijadikan guru sebagai sarana evaluasi dan perbaikan terhadap 

pembelajaran IPA yang sudah diberikan.  

3) Guru dapat mengembangkan dan menciptakan pembelajaran yang terampil 

untuk mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran. 

4) Sebagai sarana guru memecahkan masalah yang ditemui dalam pembelajaran 

IPA SD dengan solusi yang kreatif dan inovatif. 

5) Melalui metode eksperimen berbasis lingkungan dapat meningkatkan 

keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran IPA. 

1.4.2.3 Manfaat bagi Sekolah 

1) Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menerapkan metode 

eksperimen berbasis lingkungan. 

2) Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada kualitas 

pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KUALITAS PEMBELAJARAN 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan proses alami akibat dari hasil interaksi antara diri 

manusia dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, 

ataupun teori. Proses dalam hal ini menurut Sardiman (2011: 22)  terkandung 

suatu maksud bahwa proses interaksi itu  suatu proses internalisasi dari 

lingkungan dimana mencakup semua aspek yang ada di lingkungan sekitarnya ke 

dalam diri yang belajar dan dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera 

ikut berperan. 

Belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru dalam diri dan jiwanya secara keseluruhan 

setelah sesorang tersebut melakukan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya, 

selaras dengan pendapat  Kurnia (2007: 1.3) menyatakan bahwa belajar 

merupakan salah satu usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. 

Belajar penting bagi setiap makhluk hidup, belajar merupakan proses 

alami dan sebuah usaha  dalam diri seseorang guna memperbaiki dan merubah 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Pendapat tersebut sama dengan apa yang dikemukakan 
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oleh Baharuddin dan Wahyuni (2008: 12)  menyatakan bahwa belajar merupakan 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya 

melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. 

Pengertian belajar dapat didefinisikan  sebagai suatu perubahan tingkah 

laku, dimana perubahan itu diperoleh dari suatu proses alami dan usaha seseorang 

dengan peran segenap panca inderanya yang dapat mengarah pada perubahan 

perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dimana 

perubahan tersebut merupakan hasil dari proses belajar itu sendiri. Proses 

perubahan ini sangat kompleks yang berlangsung di dalam otak manusia yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, dimana perubahan itu 

relatif permanen terjadi karena hasil dari sebuah praktik atau pengalaman hasil 

interaksi dari lingkungannya. 

 

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah segala perlakuan yang diberikan kepada siswa 

untuk melakukan proses belajar, kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa 

mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Isjoni (2011: 11) menyatakan 

bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 

untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar.  

Pembelajaran diartikan sebagai proses penggabungan dari berbagai 

unsur/ aspek yang ada di lingkungan, penggabungan unsur-unsur tersebut 

bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar, seperti 
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yang dikemukakan oleh Hamalik  (2011: 57) bahwa pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Peristiwa pembelajaran mempunyai suatu tujuan, pembelajaran terjadi 

bukan karena kebetulan tetapi sengaja membuat/ memanipulasi sumber-sumber 

belajar, agar suatu hal yang baru tersebut dapat dipelajari sedemikian rupa dengan 

lebih mudah oleh peserta didik. Uno dan Nurdin (2011: 144) menegaskan bahwa 

pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar mengajar yang melibatkan guru dan 

siswa yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan 

untuk tercapainya suatu tujuan/ indikator, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. 

Pembelajaran secara efektif dan efisien serta dengan mendapat hasil 

optimal menurut Sugihartono dkk. (2007: 74) dapat dilakukan dengan melakukan 

pembelajaran yang disengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan 

berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara 

maksimal. 

Pembelajaran adalah proses interaksi yang sengaja dibuat untuk 

menyatukan peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran 

dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik, dengan 
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kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan  baik.  

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta 

dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian 

yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. 

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek 

kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi 

kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja, sedangkan 

pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. 

 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran adalah segala perlakuan yang diberikan kepada siswa 

untuk melakukan proses belajar guna mencapai tujuan belajar, tingkat 

keberhasilan dari tujuan inilah yang diistilahkan sebagai kualitas pembelajaran. 

Menurut Hamdani (2011: 194) kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut 

berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui proses pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih 

kompleks. Kegiatan pembelajaran adalah salah satu faktor dari sekian banyak 

faktor, karena apabila dalam tahap pembelajaran sudah gagal secara otomatis 
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tujuan pembelajaran/ kualitas pembelajaran ini tidak akan tercapai dengan 

maksimal. Uno (2008: 153) menegaskan bahwa kualitas pembelajaran merupakan 

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran ini berjalan dengan baik 

maka akan  menghasilkan luaran yang baik pula.  

Kualitas pembelajaran akan tercapai secara maksimal apabila semua 

komponen dari kualitas pembelajaran sudah disajikan dengan baik. Apabila ada 

salah satu komponen tidak disajikan maka kualitas pembelajaran tidak akan 

tercapai secara maksimal. Berikut ini adalah komponen-komponen penentu 

keberhasilan dari kualitas pembelajaran yaitu sebagai berikut: (a) Pembelajar atau 

peserta didik; (b) Program pada pembelajaran (c) Ekosistem di dalam proses 

pembelajaran; (d) Lembaga penyelenggara dalam pembelajaran; (e) Fasilitas 

pembelajaran. (Surakhmad, 2009: 354)   

Kualitas pembelajaran adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah 

laku siswa berubah kearah yang yang diharapkan yaitu tercapainya tujuan 

pembelajaran tersebut. Apabila dicapai kualitas pembelajaran yang baik maka 

akan dicapai hasil belajar yang baik. Kualitas pembelajaran IPA dapat 

didefinisikan sebagai proses meningkatkan mutu melalui upaya pembimbingan 

terhadap siswa agar siswa secara sadar dan terarah berkeinginan untuk belajar IPA 

dan memperoleh hasil belajar sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan dan 

kemampuan siswa. 

Di dalam pelaksaaan kegiatan pembelajaran, secara kasat mata kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari baik atau tidaknya enam indikator dari kualitas 
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pembelajaran. Depdiknas (2004: 17-35) indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat antara lain sebagai berikut: 

1) Pendidik atau Guru 

Perilaku pembelajaran pendidik, dapat dilihat dari kinerjanya sebagai 

berikut: (a) Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar; 

(b)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; (c) Agar dapat 

memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada semua kebutuhan siswa; 

(d) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik yang berorientasi pada 

siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi 

dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara dinamis untuk membentuk 

kompetensi yang dikehendaki; (e) Mengembangkan sikap kepribadian dan 

keprofesionalan sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan 

mengembang-mutakhirkan kemampuannya secara mandiri.  

2) Siswa 

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya 

sebagai berikut: (a) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar itu 

sendiri; (b) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya; (c) Mau dan mampu memperluas serta 

memperdalam pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan sikapnya; (d) 

Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara 

bermakna: (e) Mau dan mampu membangun kebiasaan untuk berpikir, bersikap 
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dan bekerja produktif; (f) Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam 

kurikulum sekolah/ satuan pendidikan sesuai dengan bidang studinya. 

3) Iklim Belajar 

Iklim belajar mengacu pada keadaan disaat pembelajaran berlangsung, 

dan lebih luas lagi kepada interaksi yang terjadi antara komponen-komponen 

pembelajaran seperti, guru dan siswa. Belajar akan lebih optimal dalam iklim 

yang mendukung. Iklim pembelajaran mencakup: (a) Suasana kelas yang kondusif 

bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan;  (b) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreatifitas guru. 

Tidak semua tujuan pembelajaran efektif dengan hanya satu iklim 

belajar. Bisa juga iklim pembelajaran yang diciptakan adalah kolaborasi antara 

kedua iklim pembelajaran tersebut. Iklim pembelajaran hendaknya menyesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Iklim pembelajaran adalah segala situasi yang muncul antara guru dan 

peserta didik atau antar peserta didik yang mempengaruhi proses belajar 

mengajar. Pembelajaran yang berkualitas dapat diwujudkan bilamana proses 

pembelajaran direncanakan dan dirancang dengan matang dan seksama, tahap 

demi tahap, dan proses demi proses.  

4) Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (a) Kesesuaiannya 

dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai oleh para siswa; 
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(b) Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia; (c) Materi pembelajaran dirancang sistematis dan sebisa mungkin  

kontekstual; (d) Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

semaksimal mungkin; (e) Proses pembelajaran dapat menarik manfaat yang 

optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan bidang  

seni; (f) Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-

pedagogis, dan praktis. 

5) Kualitas media pembelajaran 

Kualitas media pembelajaran tampak dari: (a) Dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna; (b) Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru, siswa dan siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang 

relevan; (c) Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari 

siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu. 

6) Sistem pembelajaran 

Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitas jika: (a) Memiliki 

penekanan dan kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan 

secara internal maupun eksternal; (b) Memiliki perencanaan yang matang dalam 

bentuk rencana strategis dan rencana operasional; (c) Ada semangat perubahan 

yang dicanangkan dalam pembelajaran yang mampu membangkitkan upaya 

kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika melalui berbagai aktivitas 

pengembangan.  

Indikator untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas meliputi 

perilaku pendidik, perilaku siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 
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media pembelajaran, sistem dalam pembelajaran. Penelitian ini membatasi 

permasalahan yang menyangkut keterampilan guru dan aktifitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, dengan meningkatnya keterampilan guru dan aktivitas 

siswa maka hasil belajar yang dicapai siswa diharapkan  meningkat.   

Patokan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kualitas pembelajaran 

dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga komponen sebagai tolok 

ukurnya, yaitu sebagai berikut: 

2.1.3.1 Keterampilan guru 

Keterampilan (skill) berarti kemampuan dasar untuk mengoperasikan 

suatu pekerjaan secara mudah dan cermat. Guru adalah orang yang paling 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, baik itu berupa 

perkembangan jiwa, ataupun perkembangan mental anak didik. Pendapat 

Djamarah (2010: 99) bahwa kedudukan guru memiliki arti penting dalam 

pendidikan. Arti penting itu bertolak dari tugas guru yang cukup berat untuk 

mencerdaskan anak didiknya. Hal ini menghendaki seorang guru untuk 

melengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan yang diharapkan dapat 

membantu dalam menjalankan tugas guru dalam interaksi edukatif. 

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus 

dimiliki oleh seorang guru, keterampilan ini bukan hanya dimiliki tapi seorang 

guru juga wajib menerapkannya di dalam setiap kegiatan pembelajaran.  
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Ada delapan keterampilan mengajar/ membelajarkan yang sangat berperan 

menentukan kualitas pembelajaran menurut Anitah (2008: 7.5-8.56), diantaranya: 

1) Keterampilan bertanya 

Komponen-komponen keterampilan bertanya antara lain: (a)  pengajuan 

pertanyaan secara jelas dan singkat kepada siswa; (b) pemberian acuan kepada 

siswa; (c) pemusatan perhatian; (d) pemindahan giliran; (e)  penyebaran perhatian; 

(f) pemberian waktu berpikir serta pemberian tuntunan. 

2)  Keterampilan memberi penguatan 

Komponen-komponen pada  keterampilan memberi penguatan antara 

lain: (a) Penguatan verbal yang terdiri dari dua jenis, yaitu: Kata-kata, Kalimat; 

(b) Penguatan non verbal yang terdiri dari lima jenis, yaitu: Mimik dan gerakan 

badan, Gerak mendekati, Sentuhan, Kegiatan yang menyenangkan, Pemberian 

simbol atau benda. 

3) Keterampilan mengadakan variasi 

Komponen-komponen pada keterampilan mengadakan variasi terdiri 

dari: (a) Variasi dalam gaya mengajar yang terdiri dari enam jenis, yaitu: variasi 

suara, Pemusatan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan 

badan dan mimik, perubahan dalam posisi guru; (b) Variasi pola interaksi dan 

penggunaan alat bantu pembelajaran. 

4) Keterampilan menjelaskan 

Komponen-komponen di dalam keterampilan menjelaskan  terdiri dari: 

(a) Keterampilan merencanakan penjelasan yang terdiri dari: merencanakan isi 

pesan (materi), menganalisis karakteristik penerimaan pesan; (b) Keterampilan 
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menyajikan penjelasan yang terdiri dari: kejelasan, penggunaan contoh dan 

ilustrasi, pemberian tekanan. 

5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

terdiri dari: (a) Membuka pelajaran yang terdiri dari: menarik perhatian siswa, 

memberi acuan, menimbulkan motivasi, membuat kaitan; (b) Menutup pelajaran 

yang terdiri dari: meninjau kembali (mereview), menilai (mengevaluasi), memberi 

tindak lanjut. 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

terdiri dari: (a) Memusatkan perhatian siswa; (b) Meningkatkan partisipasi siswa; 

(c) Menganalisis pandangan siswa; (d) Memperjelas masalah atau uraian pendapat 

siswa; (d) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (f) Menutup diskusi. 

7) Keterampilan mengelola kelas 

Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas terdiri dari:          

(a) Keterampilan yang bersifat preventif terdiri dari: menunjukkan sikap tanggap, 

membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang 

jelas, menegur serta memberi penguatan; (b) Keterampilan yang bersifat represif 

terdiri dari: memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok. 

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil Dan Perorangan 

Komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan terdiri dari: (a) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; 

(b) Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; (c) Keterampilan 
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merencanakan dan keterampilan melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran; 

(d) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

Keterampilan guru merupakan segala keterampilan yang harus dikuasai 

guru dan harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, sehingga menimbulkan kondisi yang efektif dan 

ideal dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kedelapan keterampilan guru, karena keberhasilan belajar siswa dalam suatu 

proses pembelajaran sangat dipengaruhi pada baik buruknya kedelapan 

keterampilan guru. 

2.1.3.2 Aktivitas siswa 

Anak dapat diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat diisi dengan tinta 

berwarna apa saja. Siswa merupakan organisme yang menyimpan beragam 

potensi yang hidup dan selalu berkembang. Aktivitas siswa merupakan kegiatan 

atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Perilaku tersebut harus 

ada yang mengendalikan, menurut Hamalik (2001: 170) Pendidik bertugas 

mengarahkan tingkah laku dan perbuatan tersebut ke tingkat perkembangan yang 

diharapkan, tanpa pengarahan dikhawatirkan terjadi penyimpangan perkembangan 

dari tujuan yang telah ditentukan.  

Aktivitas siswa merupakan salah satu dari banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran. Aktivitas tersebut dapat berupa 

aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera (fisik) maupun aktivitas yang tidak 

terlihat oleh panca indera (psikis). Rohani (2010: 8) menjelaskan bahwa aktifitas 

fisik adalah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 
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bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan melihat, mendengarkan, atau 

hanya pasif. Sedangkan peserta didik yang  melakukan aktifitas psikis (kejiwaan) 

adalah, jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau abnyak berfungsi 

dalam rangka pengajaran. 

Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Di dalam aktivitas siswa terdapat 

aktivitas yang sangat komplek. Sardiman (2011: 100-101) menyatakan bahwa 

aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental, dalam 

kegiatan belajar ke dua aktivitas itu harus selalu terkait. Diedrich membuat suatu 

daftar yang berisi macam-macam kegiatan siswa yang antara lain dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

1) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Listening activities, seperti misalnya, mendengarkan uraian, musik, pidato. 

3) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi. 

4) Writing activities, seperti: menulis cerita, karangan, artikel. 

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta 

6) Motor activities, antara lain: melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

berkebun. 

7) Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, berani, tenang, 

bersemangat, gugup. 

8) Mental activites, misalnya: menganalisa, memecahkan soal, mengingat. 



24 
 

 
 

Aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada proses 

belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat 

menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Apabila semua kegiatan di atas 

terlaksana dengan baik, maka akan tercapai kualitas pembelajaran yang baik pula.  

2.1.3.3 Hasil belajar 

Kegiatan pembelajaran di dalamnya terdapat proses perubahan perilaku 

yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar yang 

telah dirumuskan  dalam tujuan pembelajaran. Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar, oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep (Anni, 2007: 5). 

Hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran berupa perubahan tingkah 

laku yang relatif tetap, bukan hanya saat pembelajaran saja tetapi pada waktu 

setelah memperoleh suatu pembelajaran. Perubahan yang terjadi bukan hanya satu 

aspek melainkan terdiri dari berbagai aspek yang dimiliki siswa. Menurut 

Suprijono (2010: 5-7) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja. 



25 
 

 
 

Hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa bisa berbentuk 

angka maupun tulisan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik (Rifa’i, 2009: 85). Bloom membedakan hasil belajar menjadi tiga 

ranah yaitu sebagai berikut: 

1) Ranah kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan/ ingatan (C1), 

pemahaman (C2), penerapan/ aplikasi (C3), analisis (C4), evaluasi (C5) dan kreasi 

(C6) dengan kurva sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kurva  tingkatan ranah kognitif dari Bloom 

Http://www.google.co.id/search?q=revisi+teori+bloom+terbaru&ie=uft-

8&oe=uft-8&aq=t&rls=org:enUS:official&client-ferefox-a 
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2) Ranah afektif 

Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang 

paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misalnya: wawancara, 

angket, dan lembar observasi sikap. 

3) Ranah psikomotor  

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah spikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang tindih 

dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan 

biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 

Setiap ranah diklasifikasikan lagi dalam beberapa tingkat atau tahap 

kemampuan yang harus dicapai. Ranah pengetahuan mulai dari tingkat paling 

ringan yaitu mengingat kembali, memahami, penerapan, analisis, sintesis sampai 

evaluasi. Ranah sikap mulai dari menangkap/ merespon pasif, bereaksi dengan 

sukarela/ merespon aktif, mengapresiasi, menghayati/ internalisasi, sampai 

akhirnya menjadi karakter atau jiwa didalam dirinya. Sedangkan ranah 

psikomotorik mulai dari tingkat mengamati, selanjutnya membantu melakukan, 

melakukan sendiri, melakukan dengan lancar sampai secara otomatis atau 

reflekstoris. 

Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh siswa yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi milik pribadi seseorang dan 

memungkinkan orang itu melakukan sesuatu. Hasil belajar dapat terlihat dari 

penguasaan pengetahuan/ keterampilan yang didapat siswa setelah siswa 
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melakukan aktivitas belajar. Hasil belajar siswa dapat diukur menggunakan alat 

tes yang hasilnya dapat dipaparkan dalam kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kualifikas tingkat keberhasilan hasil belajar 

 

         (Aqib, 2009: 161) 

 

2.2 HAKIKAT PEMBELAJARAN IPA di SD 

2.2.1 Pengertian IPA 

IPA merupakan singkatan kata “Ilmu Pengetahuan Alam”. Kata IPA 

terjemahan dari “Natural Science”. Natural artinya alamiah, dan Science artinya 

ilmu pengetahuan. Jadi Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) atau science secara 

harfiah dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu Pengetahuan Alam adalah 

ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di alam. IPA  menawarkan cara-cara 

agar dapat memahami kejadian-kejadian di alam.  

IPA salah satu ilmu pengetahuan yang menyuguhkan teori  dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan 

demikian seterusnya yang saling berkaitan antara cara yang satu dengan cara yang 

lain, pendapat tersebut selaras dengan Sutrisno, dkk. (2008: 1.19) yang 

menyatakan bahwa IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85 – 100 % Sangat Baik (SB) Berhasil 

65 – 84 % Baik (B) Berhasil 

55 – 64 % Cukup (C) Tidak Berhasil 

0 – 54 % Kurang (K) Tidak Berhasil 
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semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur yang benar dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih sehingga 

dihasilkan kesimpulan yang betul. 

IPA mengandung tiga unsur yaitu: proses (usaha manusia memahami 

alam semesta), prosedur (cara yang dilakukan memahami alam) dan produk 

(kesimpulan atau hasil dari belajar). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan 

sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan 

dengan kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) bahwa “IPA  berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,  sehingga bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja 

tetapi merupakan suatu proses penemuan”. 

http://www.sekolahdasar.net/2011/05/hakekatpembelajaran-ipa-di-sekolah.html 

IPA dapat definisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang alam dengan 

segala isinya yang merupakan usaha dan hasil dari temuan manusia yang 

diperoleh dari langkah-langkah ilmiah, yaitu dengan melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan demikian seterusnya yang 

saling berkaitan antara cara yang satu dengan cara yang lain untuk menemukan 

suatu kesempurnaan. 

2.2.2 Hakikat IPA 

Trowbridge and Sund, (1973) menyatakan bahwa Science is both of 

knowledge and a process. (IPA sebagai produk dan proses). IPA tidak hanya 

fakta, tetapi juga proses, dalam memecahkan suatu masalah ahli IPA sering 

berusaha mengambil sikap atau metode tertentu yang memungkinkan usaha 
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mencapai hasil yang diharapkan. Sikap tersebut dikenal dengan nama sikap 

ilmiah. Sikap tersebut dikenal dengan nama sikap ilmiah. Nokes (1941) juga 

menjelaskan bahwa IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan 

metode khusus (Wasih Djojosoediro, 2010: 4). 

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

pengembangan sikap dan tekhnologi. Artinya belajar IPA memiliki dimensi 

proses, dimensi hasil (produk), dimensi pengembangan sikap ilmiah, dan IPA 

sebagai teknologi. Keempat dimensi tersebut bersifat saling terkait. Sulistyorini 

(2007: 9-10) mengemukakan bahwa proses belajar Mengajar IPA seharusnya 

mengandung tiga dimensi IPA yaitu: 

2.2.2.1 IPA sebagai Produk  

Merupakan akumulasi hasil upaya para perintis IPA terdahulu dan 

umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam bentuk buku teks. 

IPA sebagai produk juga merupakan hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan 

data yang disusun secara lengkap dan sistematis. Contoh IPA sebagai produk 

dalam penelitan ini adalah manfaat angin untuk menggerakkan kincir angin dan 

menggerakkan perahu layar.  

2.2.2.2 IPA sebagai Proses 

IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi yang dimaksud 

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

dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan bahwa 

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

melakukan penelitian sederhana. Tahapan pengembangan yang di sesuaikan 
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dengan tahapan dari suatu proses penelitian eksperimen yang meliputi observasi, 

klasifikasi, interprestasi hasil, memprediksi, hipotesis awal, mengendalikan 

variabel yang direncanakan, merencanakan dan melaksanakan penelitian, 

inferensi, aplikasi dan komunikasi. Contoh IPA sebagai proses dalam penelitian 

ini adalah pada saat siswa melakukan percobaan, mengamati hasilnya, dan 

menuliskan hasil percobaan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang 

dihadapi. 

2.2.2.3 IPA Sebagai Pemupukan sikap 

Sains sebagai sikap yaitu memotivasi siswa untuk mengembangkan 

pentingnya mencari jawaban dan penjelasan rasional tentang fenomena alam dan 

fisik serta melibatkan dalam aktivitas pembelajaran. Menurut Wynne Harlen 

dalam Hendro Darmodjo (1993), setidaknya ada sembilan aspek sikap dari ilmiah 

yang ada dan dapat dikembangkan pada anak usia SD, yaitu : (1) Sikap ingin tahu; 

(2) Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru; (3) Sikap tidak berprasangka 

sebelum mencoba; (4) Sikap mawas diri; (5) Sikap bertanggung jawab; (6) Sikap 

kerja sama; (7) Sikap tidak mudah putus asa; (8) Sikap kedisiplinan diri; (9) Sikap 

berfikir bebas. Contoh IPA sebagai pemupukan sikap dalam penelitian ini adalah 

Saling bekerja sama, jujur, menghargai pendapat teman, teliti dan bertanggung 

jawab terhadap hasil pekerjaannya. 

2.2.2.4 IPA sebagai teknologi 

Hakikat IPA dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Tidak lepas 

dari perkembangan pelaksanaan metode ilmiah yang bergantung kepada kemajuan 

teknologi pada saat itu. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan 
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kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dari belajar IPA. IPA bersifat 

praktis sebagai bekal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

observasi dan eksperimen banyak dipengaruhi oleh penggunaan peralatan atau 

instrumen yang digunakan, karena banyak fenomena alam yang tidak dapat secara 

langsung diamati oleh manusia dengan panca indera tanpa menggunakan bantuan 

teknologi. Contoh IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini adalah pembuatan 

terasering pada tanah yang miring untuk mencegah terjadinya tanah longsor. 

Belajar IPA tidak hanya terdiri dari satu konsep, belajar IPA terdiri dari 

empat konsep yaitu konsep IPA sebagai proses, IPA sebagai produk, IPA sebagai 

pemupukan sikap ilmiah dan IPA sebagai teknologi. Perpaduan dari keempat 

konsep inilah yang akan mengantarkan kita untuk bisa menggali lebih dalam lagi 

unsur-unsur yang terkandung di dalam pembelajaran IPA yang akan bermuara 

pada meningkatnya kualitas pembelajarn IPA, di mana guru akan berperan 

sebagai (fasilitator) yaitu memfasilitasi pembelajaran, (innovator) yaitu sebagai 

pembaharu, (transformator) yaitu sebagai penyalur ilmu, dan (evaluator) yaitu 

sebagai penilai yang akan mendukung siswa supaya  lebih aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. 

 

2.2.3 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek, menggunakan 

metode ilmiah sehingga perlu diajarkan di sekolah dasar. Setiap guru harus paham 

akan alasan mengapa sains perlu diajarkan di sekolah dasar. Ada berbagai alasan 

yang menyebabkan satu mata pelajaran itu dimasukkan ke dalam kurikulum suatu 
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sekolah. Usman Samatowa (2006) (http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu-alam.html) 

mengemukakan empat alasan sains dimasukan di kurikulum sekolah dasar yaitu: 

1) Bahwa sains berguna bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan 

panjang lebar. Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali tergantung 

pada kemampuan bangsa itu dalam bidang sains, sebab sains merupakan 

dasar teknologi, sering disebut sebagai tulang punggung pembangunan. 

Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah sains. Orang tidak menjadi 

Insinyur elektronika yang baik, atau dokter yang baik, tanpa dasar yang 

cukup luas mengenai berbagai gejala alam. 

2) Bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu 

mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis; misalnya sains 

diajarkan dengan mengikuti metode "menemukan sendiri". Dengan ini anak 

dihadapkan pada suatu masalah; umpamanya dapat dikemukakan suatu 

masalah demikian". Dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun?" Anak diminta 

untuk mencari dan menyelidiki hal ini. 

3) Bila sains diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri 

oleh anak. maka sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat 

hafalan belaka. 

4) Mata pelajaran ini mempunyai: nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai 

potensi yang dapat membentuk keprbadian anak secara keseluruhan. 

 

Sebagai disiplin ilmu dan penerapan dalam masyarakat membuat 

pendidikan IPA menjadi penting. Siswa SD memang perlu diberi kesempatan 
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untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA, diharapkan dapat berfikir 

dan bersikap ilmiah. Namun karena struktur kognitif anak-anak tidak dapat 

dibandingkan dengan struktur kognitif ilmuan, maka pengajaran IPA dan 

keterampilan proses IPA hendaknya dimodifikasi sesuai tahap perkembangan 

kognitifnya.  

Pembelajaran IPA terdiri dari konsep-konsep pembelajaran. Konsep ini 

bersifat abstrak/ tidak nyata sehingga hal tersebut membuat para siswa akan lebih 

sulit dalam mempelajari sebuah ilmu dalam pembelajaran IPA, dari permasalahan 

tersebut Baharuddin dan wahyuni (2010: 116) menyatakan bahwa  guru dapat 

memfasilitasi proses ini dengan mengajar menggunakan cara-cara yang membuat 

sebuah informasi menjadi bermakna dan relevan bagi siswa. Guru harus memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau mengaplikasikan ide-ide 

mereka sendiri. 

Pembelajaran IPA di SD disesuaikan dengan perkembangan kognitif 

anak. Menurut teori Piaget dalam Rifa’i (2009: 27-30), setiap individu pada saat 

tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa 

mengalami tingkatan perkembangan kognitif sebagai berikut: 

1) Tahap sensorimotor,  yang terjadi dari lahir hingga usia 2 tahun, merupakan 

tahap pertama piaget. Tahap ini, perkembangan mental ditandai oleh kemajuan 

yang besar dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan 

mengkoordinasikan sensasi (seperti melihat dan mendengar) melalui gerakan-

gerakan dan tindakan-tindakan fisik, pada tahap ini terbentuknya konsep 
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“kepermanenan objek” dan kemajuan gradual dari refleksi ke perilaku yang 

mengarah kepada tujuan. 

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

perkembangan anak dilihat dari kemampuan menggunakan simbol-simbol 

untuk menyatakan obyek-obyek dunia. Pemikiran masih egosentris. 

Egosentrisme adalah suatu ketidakmampuan untuk membedakan antara 

perspektif seseorang dengan perspektif orang lain dengan kata lain anak 

melihat sesuatu hanya dari sisi dirinya. 

3) Tahap operasional konkrit, yang berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. 

Tahap ini anak dapat melakukan penalaran logis disertai pengalaman konkrit. 

Kemampuan anak sudah mulai bisa mengalikan, membagi, mengurutkan, 

mengganti, menganalisis.  Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi desentrasi, dan 

pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. 

4) Tahap operasional formal, yang terlihat pada usia 7 hingga 15 tahun. Tahap ini, 

individu melampaui dunia nyata, pengalaman-pengalaman konkrit dan berpikir 

secara abstrak dan lebih logis. Masalah-masalah dapat dipecahkan melalui 

penggunaan eksperimentasi sistematis. 

Perkembangan kognitif anak usia SD dapat disimpulkan dari teori piaget 

diatas berada pada tahap operasional konkrit, yang berlangsung dari usia 7 hingga 

11 tahun. Sifat khas operasional anak usia SD ini dijadikan landasan dalam 

menyiapakan dan melaksanakan pengajaran bagi mereka. Pengajaran perlu 

dirancang dan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak 

didik dapat melihat (seeing), Berbuat sesuatu (doing), melibatkan diri dalam 
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proses belajar (undergoing), serta mengalami secara langsung (eksperiencing) hal-

hal yang dipelajari, sehingga penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran 

sangat mutlak diperlukan. 

Fungsi alat peraga dalam pembelajaran IPA antara lain adalah sebagai 

alat bantu penyampaian informasi/ materi pelajaran kepada siswa agar lebih jelas 

dan mempermudah siswa dalam menyerap dan memahami materi pelajaran yang 

disampaikan. Media dapat menghadirkan benda/ materi yang jauh dari subyek 

belajar (siswa), dan dengan media peristiwa yang rumit, kompleks, dan 

berlangsung sangat cepat menjadi sistematik dan sederhana dan mudah diikuti 

(Suparman dalam Rifa’i dan Anni, 2010: 196). Penggunaan alat peraga dapat 

mengurangi verbalistik dalam pembelajaran, mengatasi keterbatasan ruang dan 

waktu serta daya indera, dan dapat mengatasi sikap pasif dalam pembelajaran. 

Alat peraga yang digunakan harus sesuai dengan materi dan kebutuhan anak, 

sehingga pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang akan disampaikan akan 

lebih optimal. 

Keberhasilan suatu pembelajaran tergantung bagaimana interaksi antara 

guru dengan siswa. Interaksi ini dapat berjalan baik apabila guru dapat mengelola 

kelas dengan baik.  Pembelajaran IPA di SD hendaknya disesuaikan dengan 

keterampilan proses dasar dan keterampilan proses lanjut. Funk (1979) 

menyatakan bahwa keterampilan proses dibagi menjadi dua yaitu keterampilan 

dasar (basic skill) dan keterampilan terintegrasi (integrated skill). Keterampilan 

dasar meliputi keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, 

mengkomunikasikan, memprediksi, dan menginferensi. Sedangkan keterampilan 
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terintegrasi meliputi keterampilan mendefinisikan variabel secara operasional, 

merumuskan hipotesis, menginterpretasikan data, mengontrol variabel, dan 

melaksanakan eksperimen. 

Seorang guru dituntut menggunakan keterampilan proses dalam 

pembelajaran IPA di SD guna memperluas pengalaman belajar siswa.  Agar 

memiliki aspek-aspek keterampilan tersebut, maka siswa harus dilatih untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan keterampilan itu. Menurut 

Iskandar (2001: 54-60) beberapa aspek keterampilan proses antara lain: 

1) Keterampilan pengamatan: merupakan proses pengumpulan informasi 

menggunakan semua pancaindera atau memakai alat untuk membantu panca 

indera.  

2) Keterampilan pengklasifikasian: merupakan keterampilan untuk 

menggolongkan objek pengamatan atas dasar perbedaan dan persamaan sifat 

yang dimiliki.  

3) Keterampilan menginterprestasi/ mengukur: merupakan keterampilan untuk 

dapat menafsirkan data. Adapun data itu dapat ditafsirkan apabila telah ditata 

dalam klasifikasi yang teratur.  

4) Keterampilan identifikasi dan pengendalian variabel: merupakan keterampilan 

untuk dapat memperkirakan atau meramalkan apa yang akan terjadi 

berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang 

telah diperoleh. Pola hubungan tersebut bisa dimanipulasi dengan cara 

mengidentifikasi variabel. Variabel merupakan salah satu komponen penting di 

dalam melakukan kegiatan ilmiah. 
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5) Keterampilan membuat perumusan hipotesis: hipotesis adalah pertanyaan 

berupa dugaan tentang kenyataan-kenyataan yang terdapat di alam. Jadi pada 

hakikatnya keterampilan membuat hipotesis adalah keterampilan membuat 

dugaan tentang kejadian alam melalui proses pemikiran.  

6) Keterampilan merancang eksperimen: merupakan suatu proses yang rumit, 

yang terdiri dari banyak langkah dan komponen keterampilan yang kompleks. 

7) Keterampilan mengkomunikasikan: merupakan keterampilan mencatat data 

yang didapat sebagai hasil eksperimen dalam bentuk yang dapat dipahami oleh 

orang-orang, untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan 

kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterampilan 

komunikasi lisan dapat dikembangkan secara dini pada anak dengan cara 

memberi kesempatan untuk bekerja kelompok, diskusi kelompok dan 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. 

Uraian keterampilan proses ini dengan disesuaikan tingkat perkembangan 

kognitif anak usia SD harus dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPA di SD, maka dengan itu diharapkan tujuan yang dikehendaki dalam 

kurikulum dapat dicapai. 

Vigotsky menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak 

bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas 

tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang disebut zone of proximal 

development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah 

perkembangan seseorang saat ini. Salah satu ide penting lain dari Vigotsky adalah 

scaffolding yaitu pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal 
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perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut, dan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera 

setelah anak dapat melakukannya (Slavin, 1994: 49).  

Pada pembelajaran konstruktivisme yang terpenting guru tidak boleh 

hanya memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan dibenaknya. Adapun karakteristik pembelajaran konstruktivisme 

menurut Thobroni dan Arif Mustofa (2011: 109) antara lain adalah: 

1) Memberikan peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru melalui 

keterlibatan dalam dunia sebenarnya. 

2) Mendorong ide-ide siswa sebagai panduan merancang pengetahuan; 

3) Mendukung pembelajaran secara kooperatif. 

4) Mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh siswa. 

5) Mendorong siswa mau bertanya dan berdialog dengan guru. 

6) Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan 

hasil pembelajaran. 

7) Mendorong proses inkuiri siswa melalui kajian dan eksperimen. 

 

Teori pembelajaran konstruktivisme di dalamnya siswa harus menemukan 

sendiri, mengkonstruksikan pengetahuan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mencari informasi baru dengan melakukan pengamatan, 

kemudian dari pengamatan tersebut siswa dapat membuat suatu kesimpulan. Teori 

konstruktivisme ini menjadi teori yang melandasi penerapan metode eksperimen 

berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA di SD. 
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2.3 METODE EKSPERIMEN 

Metode eksperimen erat kaitannya dengan keterampilan proses, yaitu 

keterampilan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan 

memperoleh pengetahuan kemudian mengkomunikasikan perolehannya. Menurut 

Roestiyah (2008: 80) metode eksperimen mengharuskan siswa melakukan suatu 

percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil 

percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan di 

evaluasi oleh guru. 

Metode eksperimen adalah salah satu cara penyajian pelajaran, dimana 

siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari, 

dengan kata lain pemberian kesempatan kepada siswa untuk dilatih melakukan 

suatu proses atau percobaan. Djamarah (2010: 84) menyatakan dalam proses 

belajar mengajar dengan metode eksperimen siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati 

suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu. 

Metode eksperimen sebagai upaya guru dalam proses pembelajaran 

untuk memanipulasi konsep-konsep ilmu menjadi lebih nyata guna memperluas 

pengalaman belajar siswa, upaya tersebut meliputi mengamati proses dan hasil 

percobaan itu. Nur (2001: 4) mendefinisikan eksperimen sebagai usaha sistemik 

yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu rumusan 

masalah atau menguji suatu hipotesis. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa 

metode eksperimen berpusat pada pengamatan terhadap proses dan hasil 

eksperimen. 
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 Salah satu metode mengajar yang penting dan erat kaitannya dengan 

pembelajaran IPA adalah metode eksperimen, karena didalam proses 

pembelajarannya  guru bersama siswa, baik individu maupun berkelompok untuk 

mencoba mengerjakan sesuatu serta mengamati proses dari hasil percobaan itu. 

Misalnya, ingin memperoleh jawaban tentang kebenaran sesuatu, mencari cara-

cara yang lebih baik, mengetahui elemen/ unsur-unsur apakah yang ada pada 

suatu benda, ingin mengetahui apakah yang akan terjadi, dan sebagainya. 

Metode pembelajaran yang di dalamnya memuat keaktifan siswa adalah 

metode yang sangat tepat untuk diterapkan. Metode eksperimen menuntut siswa 

untuk mandiri mencari jawaban atas permasalahan yang ada, menurut Roestiyah 

(2008: 81-82) keunggulan metode eksperimen antara lain: 

1) Dengan eksperimen siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam 

menghadapi segala masalah, sehingga tidak mudah percaya pada sesuatu yang 

belum pasti kebenarannya, sebelum ia membuktikan kebenarannya itu sendiri. 

2) Siswa dalam melaksanakan proses eksperimen disamping memperoleh ilmu 

pengetahuan; juga menemukan pengalaman praktis serta keterampilan dalam 

menggunakan alat-alat percobaan. 

3) Mereka lebih aktif berfikir dan berbuat; hal mana itu sangat dikehendaki oleh 

kegiatan belajar mengajar yang modern, dimana siswa lebih banyak aktif 

belajar sendiri dengan bimbingan guru. 

4) Dengan eksperimen siswa membuktikan sendiri kebenaran sesuatu teori, 

sehingga dapat menanamkan sikap ilmiah. 
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Prosedur yang harus dilaksanakan apabila siswa akan melaksanakan 

suatu eksperimen adalah sebagai berikut: (1) Guru perlu menjelaskan kepada 

siswa tentang tujuan eksperimen, mereka harus memahami masalah yang akan 

dibuktikan; (2) Kepada siswa perlu diterangkan pula tentang: alat dan bahan, 

variabel-variabel yang harus dikontrol, hal-hal penting yang perlu dicatat, 

menetapkan bentuk laporan; (3) Selama eksperimen berlangsung, guru harus 

mengawasi pekerjaan siswa; (4) Setelah eksperimen selesai guru mengumpulkan 

hasil penelitan siswa, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasinya. 

Metode eksperimen selain memiliki keunggulan juga memiliki beberapa 

kelemahan. Djamarah (2010: 85) menyatakan  metode eksperimen mempunyai 

kekurangan antara lain: (1) Metode ini lebih sesuai untuk bidang-bidang sains dan 

teknologi; (2) Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang 

tidak selalu mudah diperoleh dan kadangkala mahal; (3) Setiap percobaan tidak 

selalu memberikan hasil yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor 

tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan atau pengendalian. 

Eksperimen memiliki beberapa tahapan, secara garis besar eksperimen 

memiliki tahapan: pertanyaan untuk menentukan permasalahan, merumuskan 

hipotesis, menentukan variabel, menjelaskan langkah-langkah dan memberikan 

alat percobaan, melakukan percobaan, kemudian menyimpulkan hasil percobaan 

apakah sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan atau tidak. Metode 

eksperimen merupakan metode yang sangat tepat untuk digunakan dalam 

pembelajaran IPA. Eksperimen akan mengeksplorasi semua aspek/ kemampuan 

siswa baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Siswa akan lebih tertarik 



42 
 

 
 

mempelajari IPA, Aktif mengikuti pembelajaran, serta menggali hal-hal yang baru 

untuk dieksplorasi. 

 

2.4 PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang menunjang penerapan 

metode eksperimen adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dan 

metode eksperimen merupakan dua macam model pembelajaran yang tidak dapat 

dipisahkan. Metode eksperimen di dalamnya terdapat kegiatan siswa secara 

berkelompok melakukan percobaan, pada tahap itulah model pembelajaran 

kooperatif mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa 

(student oriented), pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam 

metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. 

Slavin (2010: 4) berpendapat dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat 

saling membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi, untuk mengasah 

pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam 

pemahaman masing-masing. 

Cooperative learning is group learning activity organized in such a way 

that learning is based on the socially structured change of information  between 

learners ingroup which each learner is held accountable for his or her own 

learning and is motivated to increase the learning of others. 

Roger, dkk (Huda, 2011: 29) yang artinya pembelajaran kooperatif merupakan 

aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa 
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pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara 

kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar bertangung 

jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan 

pembelajaran anggota-anggota yang lain. 

Model pembelajaran kooperatif sebuah model pembelajaran praktis yang 

dapat digunakan guru setiap hari untuk membantu siswa belajar semua mata 

pelajaran, mulai dari keterampilan-keterampilan dasar sampai pemecahan masalah 

yang kompleks. Sugiyanto (2010: 37-43) mengatakan pendekatan fokus 

pembelajaran Kooperatif adalah pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dengan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

Keberhasilan dalam belajar bukan semata-mata ditentukan oleh 

kemampuan individu secara utuh, melainkan perolehan belajar itu akan semakin 

baik apabila dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok belajar 

kecil yang terstruktur dengan baik. Melalui belajar dengan teman sebaya dan 

dibawah bimbingan guru, maka proses penerimaan dan pemahaman siswa akan 

semakin mudah dan cepat terhadap materi yang dipelajari. Pembelajaran 

kooperatif sangat mudah dibedakan dengan model pembelajaran yang lain, siswa 

berkelompok adalah ciri utama dari  model pembelajaran ini. 
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Ciri-ciri pembelajaran kooperatif   adalah sebagai berikut: 

1) Saling Ketergantungan Positif: Guru menciptakan suasana yang mendorong 

agar siswa merasa saling membutuhkan. 

2) Akuntabilitas Individual 

3) Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota 

kelompok secara indvidual. 

4) Interaksi Tatap Muka  

5) Interaksi tatap muka akan memaksa siswa untuk saling tatap muka dalam 

kelompok sehingga mereka dapat berkelompok. 

6) Keterampilan Menjalin Hubungan Antar Pribadi: Keterampilan sosial seperti 

tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide dan bukan 

mengkritik teman, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi 

orang lain yang tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja diajarkan. 

 

Beberapa keuntungan menggunakan pembelajaran kooperatif, antara lain 

sebagai berikut: (1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial: 

keterampilan, memberikan informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan: 

(2) Menghilangkan sifat mementingkan diri atau egois; (3) Membangun 

persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa; (4) Berbagai 

keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling 

membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan; (5) Memungkinkan terbentuk 

dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen; (6) Meningkatkan rasa saling 

percaya kepada sesama manusia; (7) Meningkatkan kemampuan memandang 
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masalah dan situasi dari berbagai perspektif; (8) Meningkatkan kesediaan 

menggunakan ide orang lain yang dirasakan; (9) Meningkatkan kegemaran 

berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau 

cacat, etnis, kelas sosial, agama dan orientasi tugas. 

Pembelajaran kooperatif sangat baik diterapkan dalam pembelajaran di 

SD. Pembelajaran kooperatif sebagai usaha untuk meningkatkan prestasi siswa, 

untuk melatih siswa membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi belajar bersama dengan siswa yang 

beda latar belakangnya. Pembelajaran kooperatif bukan hanya dapat 

mengembangkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai, dan moral 

siswa yag dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sebagai bekal untuk menjadi 

anggota masyarakat yang baik. 

Metode eksperimen erat kaitannya dengan model pembelajaran 

kooperatif. Tahap perkembangan anak usia SD yang cenderung lebih senang baik 

menghadapi permasalahan ataupun  melakukan suatu pekerjaan secara bersama-

sama dengan temannya, sehingga tidak dimungkinkan melakukan percobaan 

secara individu. Disaat melakukan percobaan inilah siswa akan bekerja sama 

dalam satu tim, akan berinteraksi, dan berdiskusi dengan siswa yang lain dalam 

satu tim untuk menemukan jawaban dari permasalan yang sedang dihadapi. 
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Tabel 2.2 

Langkah-langkah menggunakan model pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 
Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta 
didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
mempersiapkan peserta didik siap belajar.

Fase-2 
Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 
peserta didik secara verbal. 
 

Fase-3 
Mengorganisir peserta didik 

ke dalam tim-tim belajar 

Menjelaskan kepada peserta didik 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu 
kelompok melakukan transisi secara 
efisien. 
 

Fase-4 
Membantu kerja tim dan 

belajar 

Guru membimbing kolompok-kelompok 
belajar pada saat peserta didik 
mengerjakan tugas nya. 
 

Fase-5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau 
kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya.  
 

Fase-6 
Memberikan  penghargaan 

 Mempersiapkan cara untuk mengakui 
usaha dan prestasi individu maupun 
kelompok.  
 

 

Langkah kooperatif di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa 

posisi guru bukan sebagai sumber belajar melainkan hanya memfasilitasi apa yang 

siswa butuhkan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Selaras dengan 

pembelajaran IPA di SD yang menuntut siswa untuk aktif terlibat di dalam 

pembelajaran, siswa merupakan pusat kegiatan di kelas, karena manusia 

diharuskan bisa menyusun pengetahuan dan memberi makna melalui 

pengalamannya. 
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2.5 LINGKUNGAN sebagai MEDIA BELAJAR 

Belajar dengan lingkungan memungkinkan siswa menemukan hubungan 

yang sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis didalam 

konteks dunia nyata sehingga siswa dapat memahami konsep melalui proses 

penemuan, pemberdayaan dan hubungan, pendapat tersebut selaras dengan apa 

yang dinyatakan Uno (2011: 137) bahwa  bangkitnya motivasi belajar intrinsik 

siswa sangat dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik, yaitu behavior (lingkungan). 

Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan 

sekitar. Sesungguhnya pembelajaran tidak terbatas pada empat dinding kelas. 

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan menghapus kejenuhan dan 

menciptakan peserta didik yang cinta lingkungan. Buah dari proses pendidikan 

dan pembelajaran akhirnya akan bermuara pada lingkungan. Manfaat keberhasilan 

pembelajaran akan terasa manakala apa yang diperoleh dari pembelajaran dapat 

diaplikasikan dan diimplementasikan dalam realitas kehidupan. Inilah salah satu 

sisi positif yang melatarbelakangi pembelajaran berbasis lingkungan. 

Lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses 

belajar mengajar, sumber belajar yang paling efektif dan efisien serta tidak 

membutuhkan biaya yang besar dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. J.J. Rousseau dengan teorinya “Kembali ke Alam” menunjukkan betapa 

pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan anak didik, karena itu Hamalik 

(2007: 194-196) mengatakan bahwa pendidikan anak harus dilaksanakan di 

lingkungan alam yang bersih, tenang, suasana menyenangkan dan segar, sehingga 

sang anak tumbuh sebagai manusia yang baik. 
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Lingkungan tanpa dibatasi ruang lingkupnya memiliki pengertian yang 

sangat luas dan komplek. Lingkungan sebagai sumber belajar diklasifikasikan 

menjadi empat kelompok yang terdiri dari klasifikasi yang dipaparkan sebagai 

berikut: (1) Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok 

besar atau kelompok kecil; (2) Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber 

daya alam yang dapat diperdayakan sebagai sumber belajar; (3) Lingkungan 

personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap 

individu pribadi lainnya; (4) Lingkungan kultural mencakup hasil budaya dan 

teknologi yang dapat dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor 

pendukung pengajaran, dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma dan adat 

istiadat. 

Semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, semua yang 

diciptakan memiliki manfaat. Tidak terkecuali dengan lingkungan, lingkungan 

sebagai sumber belajar  memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:  

1) Fungsi pedagogis; lingkungan memberi pengaruh yang bersifat mendidik, 

khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga 

pendidikan. 

2) Fungsi psikologis; lingkungan memberi rangsangan yang akan menimbulkan 

respons. Respon ini pada gilirannya dapat menjadi suatu stimulus baru yang 

menimbulkan respons baru, demikian seterusnya. 

3) Fungsi instruksional; lingkungan dapat dirancang secara khusus dalam suatu 

proses pembelajaran. 
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Banyak faktor yang membuat lingkungan dijadikan sebagai salah satu 

sumber belajar, banyak keuntungan yang akan kita dapat apabila kita 

menggunakan lingkungan sebagai media belajar, menurut Uno (2011: 146) 

kelebihan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar dalam pelaksanakan 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) Peserta didik dibawa langsung ke 

dalam dunia konkret tentang penanaman konsep pembelajaran, sehingga peserta 

didik tidak hanya bisa untuk mengkhayalkan materi; (2) Materi mudah dipahami 

oleh peserta didik; (3) Motivasi belajar peserta didik akan lebih bertambah besar; 

(4) Suasana yang nyaman memungkinkan peserta didik tidak mengalami 

kejenuhan ketika menerima materi; (5) Lingkungan dapat digunakan setiap saat, 

kapan pun dan dimana pun sehingga tersedia setiap saat, tetapi tergantung dari 

jenis materi yang diajarkan; (6) Tidak membutuhkan biaya; (7) Memudahkan 

untuk mengontrol kebiasaan buruk dari sebagian peserta didik; (8) Membuka 

peluang kepada peserta didik untuk berimajinasi; (9) Peserta didik akan lebih 

leluasa dalam berfikir dan cenderung untuk memikirkan materi yang diajarkan 

karena materi bersifat konkret; (10) Konsep pembelajaran yang dilaksanakan tidak 

terkesan monoton. 

Pembelajaran berbasis lingkungan sangat efektif diterapkan di sekolah 

dasar. Konsep-konsep IPA dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan mudah 

dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Dampak positif dari 

diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap rasa 

keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Seandainya kita 

renungi empat pilar pendidikan yakni learning to know (belajar untuk 
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mengetahui), learning to be (belajar untuk menjadi jati dirinya), learning to do 

(Belajar untuk mengerjakan sesuatu) dan learning to life together (belajar untuk 

bekerja sama) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan 

lingkungan yang dikemas sedemikian rupa oleh guru. 

 

2.6 PENERAPAN METODE EKSPERIMEN BERBASIS 

LINGKUNGAN dalam PEMBELAJARAN IPA di SD 

Metode eksperimen dengan pembelajaran kooperatif berkaitan sangat 

erat, tidak terkecuali dengan lingkungan sebagai media belajar, tiga komponen ini 

sangat terkait antara satu dengan lain. Perpaduan ketiga metode ini akan 

mempermudah siswa untuk mempelajari konsep-konsep di dalam pembelajaran 

IPA. 

Seorang guru di dalam pembelajaran IPA dituntut menggunakan 

keterampilan proses guna memperluas pengalaman belajar siswa, metode 

eksperimen memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba, melakukan 

sendiri, mengamati, menganalisis dan membuktikan dari konsep yang sedang di 

pelajari, sehingga akan memberi pengalaman pada setiap siswa. 

Siswa sekolah dasar dalam perkembangannya masih saling bergantung 

dengan siswa yang lain, hal ini membuat siswa cenderung lebih senang 

menghadapi permasalahan ataupun  melakukan suatu pekerjaan secara bersama-

sama dengan temannya, dengan pembelajaran kooperatif siswa akan saling 

membantu, saling berinteraksi, serta saling bertukar pendapat dengan siswa yang 

lain di dalam proses pembelajaran IPA. Karakteristik siswa sekolah dasar masih 
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pada tataran operasional konkrit mengharuskan guru membuat konsep menjadi 

nyata bagi para siswa. Media Lingkungan dapat membawa siswa langsung ke 

dalam dunia konkret tentang penanaman konsep pembelajaran, sehingga anak 

tidak hanya menghayalkan materi saja. 

Adapun langkah-langkah penerapan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada pembelajaran IPA di SD adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan berkaitan dengan 

materi dan lingkungan yang dapat di eksperimenkan. 

2) Membibing siswa merumuskan hipotesis. 

3) Membimbing siswa menentukan variabel bebas, variabel terikat dan variabel 

kontrol dari hipotesis yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. 

4) Mengelompokkan siswa. 

5) Menjelaskan langkah-langkah percobaan dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai media  belajar. 

6) Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan (dengan 

memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap kelompok. 

7) Siswa  melakukan percobaan. 

8) Siswa menuliskan hasil percobaan. 

9) Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

10) Memberikan pertanyaan berkaitan hasil percobaan. 

11) Membimbing siswa menyimpulkan hasil percobaan. 

12) Pemberian evaluasi. 
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Seorang guru harus pandai-pandai memilih dan meramu berbagai metode 

dan media sehingga tercapai efektifitas pembelajaran yang optimal. Model 

Pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik anak usia SD. 

Media yang digunakan harus sekonkrit mungkin sehingga pelaksanaan metode 

dapat menjembatani interaksi antara siswa, guru, media, sumber belajar dan 

lingkungan belajar. Media konkrit dapat ditemukan di lingkungan sekitar sekolah 

dengan sangat mudah terutama di sekolah yang berada di pedesaan. Pelaksanaan 

pembelajaran IPA pada materi ajar tertentu  tidak sukar bagi kita untuk mencari 

media belajarnya. Asalkan kita kreatif bereksplorasi mencari dan memilih media 

mana yang cocok diterapkan terkait dengan materi ajar yang sedang dibelajarkan. 

 

2.7 KAJIAN EMPIRIS 

Sunarto. 2011. Penerapan Metode  Eksperimen Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar IPA Tentang Cahaya Merambat Lurus Pada Siswa Kelas V di SDN Baturetno IV. 

Penelitian ini juga bertujuan mendiskripsikan  penerapan metode eksperimen yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPA. Siswa yang tuntas pada tahap pra 

tindakan sebesar 20% (4 siswa) dan siswa yang belum tuntas sebanyak 80% (16 

siswa). Nilai rata-rata evaluasi belajar siswa sebesar 41. Nilai rata-rata prestasi 

belajar IPA pada siklus I pertemuan 1 sebesar 50. Siswa yang tuntas sebesar 50% 

(10 siswa) sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 50% (10 siswa). Nilai 

rata-rata prestasi belajar IPA pada siklus I pertemuan 2 sebesar 53. Siswa yang 

tuntas sebesar 60% (12 siswa) sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 40% 

(8 siswa). Nilai rata-rata prestasi belajar IPA pada siklus II pertemuan 1 sebesar 



53 
 

 
 

58. Siswa yang tuntas sebesar 70% (14 siswa) sedangkan siswa yang belum tuntas 

sebanyak 30% (6 siswa). Nilai rata-rata prestasi belajar IPA pada siklus II 

pertemuan 1 sebesar 70. Siswa yang tuntas sebesar 90% (18 siswa) sedangkan 

siswa yang belum tuntas sebanyak 10%         (2 siswa). http://karya-

ilmiah.um.ac.id/index.php/TA-KSDP/index.    

Metode eksperimen dalam penelitian ini terbukti dapat meningkatkan prestasi 

siswa dalam pembelajaran IPA di SDN Baturetno IV. 

Hakim, Lukman. 2010. Penerapan Model Pembelajaran Eksperimen 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa kelas V SDN Kandung Pasuruan. 

Ditunjukkan kemampuan guru dalam membuat RPP mengalami peningkatan dari 

(87, 5) pada siklus I menjadi (89) pada siklus II, sedangkan kemampuan guru 

dalam menerapkan model pembelajaran eksperimen  menunjukkan peningkatan 

dari (84, 1) pada siklus I menjadi (87, 5) pada siklus II. Aktivitas belajar siswa 

pada siklus I  terdapat  9 siswa yang mendapatkan skor antara (56-70) dengan 

tingkat keberhasilan cukup, dan 19 siswa yang mendapatkan skor antara (71-85) 

dengan tingkat keberhasilan baik. Siklus II terdapat  4 siswa yang mendapatkan 

skor antara (56-70) dengan taraf keberhasilan cukup, 21 siswa yang mendapatkan 

skor antara (71-85) dengan taraf keberhasilan baik, dan 3 siswa yang 

mendapatkan skor antara (86-100) dengan taraf keberhasilan baik sekali. Nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada pra tindakan adalah (36, 1), dan terjadi 

peningkatan rata-rata hasil belajar pada siklus I menjadi (77, 6), rata-rata hasil 

belajar siswa pada siklus II meningkat lagi menjadi (87, 7). http://karya-

ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/index. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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model pembelajaran eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SDN kandung. 

Arif, Samsul. 2009. Penerapan Metode Eksperimen  untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Tumbuhan Hijau Siswa Kelas V SDN 

Dandanggendis. Dari hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

siklus I dalam pembelajaran IPA : (1) a) kemampuan guru dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada siklus I memiliki kategori cukup baik 

(79,41), b) pada siklus II mencapai 83,82 dengan kriteria (baik), c) dan mengalami 

peningkatan pada siklus III memiliki kategori sangat baik (95,58). (2)  a) pada 

kemampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus I memiliki 

kategori baik (86,36), b) pada diklus II mencapai 93,18 dengan kriteria sangat 

baik, c) pada siklus III mengalami sedikit penurunan dan memiliki kriteria sangat 

baik (90,90), hal ini disebabkan oleh sebagian siswa yang mendominasi proses 

kerja dalam kelompok sehingga teman yang lain banyak melakukan aktivitas di 

luar kegiatan kerja. Hasil belajar siswa melalui tes soal formatif siklus I mencapai  

(70,48) dengan kategori cukup baik, mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 75,45 dengan kategori cukup baik, dan peningkatan kembali terjadi pada 

siklus III mencapai  82,05 dengan kategori baik. Pembelajaran dengan 

menerapkan metode eksperimen di SDN Dandanggendis telah berhasil 

meningkatkan aktivitas dan kreatifitas belajar siswa. Hal ini terbukti semua siswa 

(100%) telah mencapai kriteria yang diharapkan yaitu aktif, kreatif dan hasil 

belajar yang baik. Perlakuan atau tindakan yang diberikan melalui penerapan 

metode eksperimen dalam pembelajaran juga telah berhasil meningkatkan 
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perolehan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti sebagian besar siswa (82,05 %) 

telah mencapai ketuntasan individu yang ditetapkan yaitu 70, walaupun masih ada 

beberapa siswa yang belum mencapai ketuntasan individu, namun ketuntasan 

belajar kelas sudah tercapai di atas 80 %. 

 http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/index. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode eksperimen dapat 

meningkatkan kemampuan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa di SDN 

Dandanggendis. 

Tiga penelitian di atas menunjukkan bahwa metode eksperimen terbukti 

berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas V SD. Penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada kelas IV yang cenderung pola pikir siswanya 

masih berfikir konkrit  dari pada anak usia kelas V, sehingga tiga penelitian di atas 

dijadikan tolok ukur oleh peneliti menggunakan metode eksperimen yang 

kemudian ditambahkan berbasis lingkungan karena pada penelitian ini memiliki 

subjek yang berbeda yaitu siswa kelas IV SD.  
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Pembelajaran  menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan berkaitan 

dengan  materi dan lingkungan yang dapat di eksperimenkan. 

2. Membimbing siswa merumuskan hipotesis. 

3. Membimbing siswa menentukan variabel bebas, variabel terikat dan 

variabel kontrol dari hipotesis yang berhubungan dengan materi yang 

disampaikan. 

4. Mengelompokkan siswa. 

5. Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan  
(dengan memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap 

kelompok. 

6. Siswa  melakukan percobaan. 

7. Siswa menuliskan hasil percobaan . 

8. Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

9. Pemberian evaluasi. 

2.8 KERANGKA BERPIKIR 

Kondisi awal  
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    Kondisi akhir 
 

 

 

Guru kurang inovatif dalam 
proses pembelajaran 

Siswa kurang tertarik 
mengikuti proses pembelajaran 

Siswa kurang terlibat dalam 
proses pembelajaran 

Hasil belajar sebagian siswa 
masih di bawah KKM 

Sebagian siswa cenderung bermain 
sendiri saat pelajaran 

Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

IPA meningkat 

Hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran 

IPA meningkat 

Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

IPA meningkat 
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Penelitian tindakan kelas ini meneliti tentang keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa, seperti yang telah digambarkan dalam kerangka 

berfikir di atas. 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui bahwa pembelajaran 

IPA pada kelas IV SDN Ngaliyan 01 masih belum optimal. Saat pembelajaran 

guru kurang inovatif dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran kurang 

menarik karena siswa kurang dilibatkan  dalam pembelajaran. Hal ini 

mengakibatkan ada sebagian siswa tidak memperhatikan, cenderung bermain dan 

mengganggu teman yang lain saat guru menerangkan materi. 

Inovasi pembelajaran diperlukan untuk membuat pembelajaran lebih 

bermakna, sehingga diharapkan siswa akan merasa tertarik mempelajari IPA, 

mencoba dan membuktikan sendiri, sehingga akan memperkuat kemampuan 

kognitifnya dan tujuan pembelajaran IPA SD dapat tercapai. Metode eksperimen 

diharapkan dapat melatih siswa menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi 

segala masalah, siswa lebih aktif berfikir dan berbuat, siswa dalam melaksanakan 

proses eksperimen disamping memperoleh ilmu pengetahuan juga menemukan 

pengalaman praktis serta keterampilan dalam menggunakan alat-alat percobaan, 

dan siswa dapat membuktikan sendiri kebenaran suatu teori. 
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2.9 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, kajian pustaka dan kerangka 

berpikir yang telah dipaparkan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan pada siswa kelas 

IV SDN Ngaliyan 01 dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas 

belajar siswa, dan hasil belajar IPA. 



 
 

59 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PROSEDUR dan LANGKAH- LANGKAH PTK 

3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh 

siapa dan bagaimana tindakan itu dilaksanakan. Peneliti mengadakan pengamatan 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Ngaliyan 01. Tahap perencanaan ini meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan RPP skenario pembelajaran dengan penerapan metode eksperimen 

berbasis lingkungan. 

2) Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan. 

3) Menyiapkan sumber belajar. 

4) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

5) Menyiapkan instrumen berupa lembar observasi dan catatan lapangan. 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa soal tes. 

3.1.2 Pelaksanakan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan terdiri dari tiga siklus, masing-masing siklus dua 

kali pertemuan. Setiap pertemuan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan. 
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3.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan guru 

kelas untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

dalam mengikuti pelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan. Hasil observasi di catat dalam lembar observasi untuk 

dianalisis dan dilakukan refleksi. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul pada saat proses observasi, 

kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Observer mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa, serta kesesuaian terhadap 

sasaran indikator yang tercapai. Kemudian kesemuanya itu akan dijadikan acuan 

bagi peneliti bersama tim kolaborasi dalam membuat perencanaan tindak lanjut 

untuk siklus berikutnya. 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

3.2.1 Siklus Pertama  

3.2.1.1 Pertemuan Pertama 

3.2.1.1.1 Perencanaan 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan materi pengaruh angin terhadap 

perubahan lingkungan. 

2) Menyiapkan alat dan bahan dengan memanfaatkan lingkungan, berupa: kipas, 

pasir, 3 buah bak persegi panjang dari papan, nampan, video, gambar. 
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3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku BSE IPA kelas IV,  paket IPA kelas 

IV. 

4) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

5) Menyiapkan lembar instrumen observasi dan catatan lapangan. 

6) Menyiapkan lembar evaluasi siswa. 

3.2.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat langsung pengaruh angin 

yang menyebabkan perubahan lingkungan fisik. 

2) Mengajak siswa kembali masuk ruangan kemudian menunjukkan gambar dan 

video yang berkaitan antara pengaruh angin dengan perubahan lingkungan fisik  

kepada siswa menggunakan LCD. 

3) Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkungan dan materi. Contohnya: menyuruh siswa memperkirakan 

apa yang terjadi apabila gundukan  pasir terkena hembusan angin. 

4) Membimbing siswa merumuskan hipotesis. Contohnya: Semakin kencang 

hembusan angin yang diberikan, semakin terlihat perubahan yang terjadi pada 

gundukan pasir. 

5) Membimbing siswa menentukan variabel. 

Variabel bebas  : Kekuatan hembusan angin (pelan, sedang,   

         kencang) 

Variabel terikat  : Perubahan yang terjadi pada gundukan  

         Pasir 
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Variabel kontrol : Jenis pasir, ukuran kipas yang digunakan,  

        ukuran bak tempat pasir, ukuran nampan. 

6) Mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok. 

7) Menjelaskan kepada siswa tentang langkah-langkah percobaan dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai media  belajar. 

8) Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan (dengan 

memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap kelompok. 

9) Siswa  melakukan percobaan. 

10) Siswa menuliskan hasil percobaan. 

11) Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

12) Memberikan pertanyaan. 

13) Membimbing siswa menyimpulkan hasil percobaan. 

14) Pemberian evaluasi. 

3.2.1.1.3 Observasi 

Observasi pada siklus pertama pertemuan pertama, dilakukan 

pengamatan pembelajaran yang meliputi: 

1) Mengamati keterampilan guru dalam menerapkan metode eksperimen berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA. 
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3.2.1.2 Pertemuan Kedua 

3.2.1.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan materi pengaruh hujan terhadap 

perubahan lingkungan. 

2) Menyiapkan alat dan bahan dengan memanfaatkan lingkungan, berupa: air, 1 

buah gelas plastik, tanah, 1 buah bak persegi dari papan tanpa lubang buangan 

air, 1 buah bak persegi yang diberi 1 lubang buangan air, 1 buah bak persegi 

yang diberi 2  lubang buangan air, ember, nampan, gambar, video. 

3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku BSE IPA kelas IV,  paket IPA kelas 

IV. 

4) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

5) Menyiapkan lembar instrumen observasi dan catatan lapangan. 

6) Menyiapkan lembar evaluasi siswa. 

3.2.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat langsung pengaruh hujan 

yang menyebabkan perubahan lingkungan fisik. 

2) Mengajak siswa kembali masuk ruangan kemudian menunjukkan gambar dan 

video yang berkaitan antara pengaruh hujan dengan perubahan lingkungan 

fisik  kepada siswa menggunakan LCD. 

3) Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkungan dan materi. Contohnya: menyuruh siswa memperkirakan 

apa yang terjadi pada tanah saat air hujan jatuh mengenai tanah. 
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4) Membimbing siswa merumuskan hipotesis. Contohnya: Air yang disiramkan 

pada bak berisi tanah yang tidak diberi lubang pembuangan air, akan 

membuat genangan air, sedangkan air yang disiramkan pada bak berisi tanah 

yang diberi lubang pembuangan air, tidak akan terjadi genangan air. 

5) Membimbing siswa menentukan variabel 

Variabel bebas : Banyak lubang buangan air pada bak. 

Variabel terikat : Terjadinya genangan air atau tidak dalam  

       bak. 

Variabel kontrol : Jenis tanah, debit air, ukuran  

       bak tempat tanah, ukuran nampan. 

6) Mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok. 

7) Menjelaskan pada siswa tentang langkah-langkah percobaan dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai media  belajar. 

8) Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan (dengan 

memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap kelompok. 

9) Siswa  melakukan percobaan. 

10) Siswa menuliskan hasil percobaan. 

11) Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

12) Memberikan pertanyaan. 

13) Membimbing siswa menyimpulkan hasil percobaan. 

14) Pemberian evaluasi. 
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3.2.1.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus pertama pertemuan kedua, dilakukan pengamatan 

pembelajaran yang meliputi: 

1) Mengamati keterampilan guru dalam menerapkan metode eksperimen berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

3.2.1.2.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus pertama pertemuan 

pertama dan kedua. 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama 

pertemuan pertama dan kedua. 

3) Memperbaiki kelemahan dengan merencanakan tindak lanjut siklus berikutnya. 

 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Pertemuan Pertama 

3.2.2.1.1 Perencanaan 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan materi pengaruh hujan terhadap 

erosi tanah. 

2) Menyiapkan alat dan bahan dengan memanfaatkan lingkungan, berupa: air, 2 

buah gelas plastik, tanah, 2 buah bak persegi panjang dari papan yang dibuat 

miring, ember, nampan, gambar, video.  

3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku BSE IPA kelas IV,  paket IPA kelas 

IV. 
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4) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

5) Menyiapkan lembar instrumen observasi dan catatan lapangan. 

6) Menyiapkan lembar evaluasi siswa. 

3.2.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat langsung erosi yang 

disebabkan oleh air hujan. 

2) Mengajak siswa kembali masuk ruangan kemudian menunjukkan gambar dan 

video tentang erosi yang disebabkan oleh air hujan  kepada siswa 

menggunakan LCD. 

3) Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkungan dan materi. Contohnya: menyuruh siswa memperkirakan 

apakah akan sama peristiwa yang terjadi saat terjadi gerimis dan hujan lebat 

di perbukitan. 

4) Membimbing siswa merumuskan hipotesis. Contohnya: Semakin deras hujan, 

semakin memperbesar peluang terjadinya erosi. 

5) Membmbing siswa menentukan variabel dengan 

Variabel bebas  : Debit air yang disiramkan (setengah gelas,  

        satu gelas). 

Variabel terikat  : Terjadinya erosi. 

Variabel kontrol  : Jenis tanah, ukuran gelas, ukuran, 

        kemiringan bak, ukuran nampan. 

6) Mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok. 
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7) Menjelaskan pada siswa tentang langkah-langkah percobaan dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai media  belajar. 

8) Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan (dengan 

memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap kelompok. 

9) Siswa  melakukan percobaan. 

10) Siswa menuliskan hasil percobaan. 

11) Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

12) Memberikan pertanyaan. 

13) Membimbing siswa menyimpulkan hasil percobaan. 

14) Pemberian evaluasi. 

3.2.2.1.3 Observasi 

Observasi pada siklus kedua pertemuan pertama, dilakukan pengamatan 

pembelajaran yang meliputi: 

1) Mengamati keterampilan guru dalam menerapkan metode eksperimen berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

 

3.2.2.2 Pertemuan Kedua 

3.2.2.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan materi pengaruh kemiringan tanah 

terhadap erosi tanah. 

2) Menyiapkan alat dan bahan dengan memanfaatkan lingkungan, berupa: Air, 2 

buah gelas plastik, tanah, 1 buah bak persegi dari papan yang dibuat miring, 1 
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buah bak persegi panjang yang dibuat sangat miring, ember, nampan, gambar, 

video. 

3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku BSE IPA kelas IV,  paket IPA kelas 

IV. 

4) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

5) Menyiapkan lembar instrumen observasi dan catatan lapangan. 

6) Menyiapkan lembar evaluasi siswa. 

3.2.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat langsung erosi yang 

disebabkan oleh kemiringan tanah. 

2)  Mengajak siswa kembali masuk ruangan kemudian menunjukkan gambar 

dan video tentang erosi yang disebabkan oleh kemiringan tanah kepada siswa 

menggunakan LCD. 

3) Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkungan dan materi. Contohnya: menyuruh siswa memperkirakan 

apakah akan sama peristiwa yang terjadi pada tanah di daerah datar dan tanah 

di daerah perbukitan saat turun hujan. 

4) Membimbing siswa merumuskan hipotesis. Contohnya: Semakin miring 

keadaan tanah, semakin memperbesar peluang terjadinya erosi. 

5) Membimbing siswa menentukan variabel. 

Variabel bebas  : Tingkat kemiringan tanah (miring, sangat  

        miring). 

Variabel terikat  : Erosi yang terjadi. 
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Variabel kontrol  : Jenis tanah, ukuran gelas, debit air yang  

        disiramkan, ukuran bak, ukuran nampan.  

6) Mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok. 

7) SiswMenjelaskan pada siswa tentang langkah-langkah percobaan dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai media  belajar. 

8) Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan (dengan 

memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap kelompok. 

9) Siswa  melakukan percobaan. 

10) Siswa menuliskan hasil percobaan. 

11) Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

12) Memberikan pertanyaan. 

13) Membimbing siswa menyimpulkan hasil percobaan. 

14) Pemberian evaluasi. 

3.2.2.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus kedua pertemuan kedua, dilakukan pengamatan 

pembelajaran yang meliputi: 

a. Mengamati keterampilan guru dalam menerapkan metode eksperimen berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

3.2.2.2.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua pertemuan 

pertama dan kedua. 
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b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus kedua pertemuan 

pertama dan kedua. 

c. Memperbaiki kelemahan dengan merencanakan tindak lanjut siklus berikutnya. 

 

3.2.3 Siklus Ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

a. Menyusun rencana pembelajaran dengan materi cara pencegahan longsor 

menggunakan tersering. 

b. Menyiapkan alat dan bahan dengan memanfaatkan lingkungan, berupa: air, 2 

buah gelas plastik, tanah, 2 buah bak persegi panjang dari papan yang dibuat 

miring, ember, nampan, gambar, video. 

c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku BSE IPA kelas IV,  paket IPA kelas 

IV. 

d. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

e. Menyiapkan lembar instrumen observasi dan catatan lapangan. 

f. Menyiapkan lembar evaluasi siswa. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat langsung bukit yang 

dibuat berundak-undak. 

2) Mengajak siswa kembali masuk ruangan kemudian menunjukkan gambar dan 

video tentang penggunaan terasering untuk mencegah longsor  kepada siswa 

menggunakan LCD. 

3) Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkungan dan materi. Contohnya: menyuruh siswa berfikir mengapa 
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para petani membuat sawahnya berbentuk seperti tangga, apakah  ada 

pengaruhnya terhadap terjadinya peristiwa longsor?. 

4) Membimbing siswa merumuskan hipotesis. Contohnya: Semakin banyak 

undakan yang dibuat, semakin kecil peluang terjadinya longsor. 

5) Membimbing siswa menentukan variabel. 

Variabel bebas  : Jumlah undakan (tanpa undakan,  

        2 undakan, 3 undakan). 

Variabel terikat  : Erosi yang terjadi. 

Variabel kontrol  : Jenis tanah, ukuran gelas, debit air yang  

        disiramkan, ukuran bak, kemiringan bak, ukuran                        

        nampan. 

6) Mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok. 

7) Menjelaskan pada siswa tentang langkah-langkah percobaan dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai media  belajar. 

8) Memberikan LKS dan membagi  alat serta bahan percobaan (dengan 

memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar)  pada setiap kelompok. 

9) Siswa  melakukan percobaan. 

10) Siswa menuliskan hasil percobaan. 

11) Siswa mempresentasikan hasil percobaan. 

12) Memberikan pertanyaan. 

13) Membimbing siswa menyimpulkan hasil percobaan. 

14) Pemberian evaluasi. 
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3.2.3.3 Observasi 

Observasi pada siklus ketiga pertemuan kedua, dilakukan pengamatan 

pembelajaran yang meliputi: 

1) Mengamati keterampilan guru dalam menerapkan metode eksperimen berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPA. 

3.2.3.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus ketiga. 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus ketiga. 

3) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya jika 

diperlukan. 

 
3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas IV 

sebanyak 37 siswa, yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngaliyan 01 Kecamatan Ngaliyan 

Kota Semarang. 

 

 

 



73 
 

 
 

3.5  DATA dan CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau 

ketidakberhasilan  tindakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan. Jenis data  

menurut Hatimah, dkk. (2007: 196) adalah sebagai berikut:  

3.5.1.1 Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. 

Penelitian ini data kuantitatif diwujudkan dalam nilai yang diperoleh siswa yang 

diambil dengan cara memberikan tes evaluasi pada saat akhir siklus setelah siswa 

mengikuti proses pembelajaran IPA melalui metode eksperimen berbasis 

lingkungan 

3.5.1.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka. Penelitian ini data kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang 

merupakan hasil pengamatan observer selama proses pembelajaran IPA melalui 

metode eksperimen berbasis lingkungan berupa data yang menunjukkan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas siswa, hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA dengan penerapan metode eksperimen. 
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3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data  yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3.5.2.1 Metode tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Tes dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi IPA yang 

dilaksanakan. 

3.5.2.2 Metode observasi 

 Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan meggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

keterampilan guru,  aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan. Data tersebut 

diperoleh melalui instrument penelitian. 

3.5.2.3 Catatan lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mengetahui keadaan lapangan ketika 

dilakukan pembelajaran IPA dengan metode eksperimen berbasis lingkungan, 

sebagai bahan refleksi untuk menentukan rencana tindakan siklus berikutnya, 

sehingga perjalanan proses pembelajaran antar siklus dapat dievaluasi 

kemajuannya dan memperjelas hasil observasi. Catatan lapangan digunakan untuk 
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merekam kegiatan selama proses pembelajaran dari siklus pertama sampai siklus 

ketiga yang belum tercantumkan pada alat pengumpulan data yang lain.  

3.5.2.4 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui daftar nama siswa 

kelas IV SDN Ngaliyan 01 dan data awal yang didapatkan dari beberapa nilai 

hasil tes, catatan lapangan. Metode dokumentasi juga digunakan saat penelitian 

berlangsung berupa beberapa foto dan video siswa selama penelitian dilakukan. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif 

siswa. Jika penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat 

diketahui rumus untuk menentukan nilai pada siswa. Poerwanti (2008: 6.3) 

menyebutkan bahwa cara penilaian terhadap tes adalah sebagai berikut:  

    
skor yang diperoleh

skor maksimal  x 100 

Menghitung ketercapaian hasil belajar siswa menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

M = ∑   

Keterangan: M (Mean)   : Nilai rata-rata kelas 

   ∑         : Jumlah seluruh nilai 

    N         : Jumlah siswa 

       (Sudjana, 2010) 
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Menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus 

sebagai berikut: 

∑    
∑    % 

Keterangan: 

           = Persentase frekuensi 

∑     = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

∑         = Jumlah siswa 

     (Aqib, 2010) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria ketuntasan hasil belajar siswa 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 62 Tuntas 

< 62 Tidak tuntas 

                                         

(KKM mata pelajaran IPA SDN Ngaliyan 01) 

  

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas guru, 

aktivitas siswa dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaranmenggunakan metode 

eksperimen. Data kualitatif dipaparkan dalam bentuk kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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Menentukan data skor dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang 

dipaparkan oleh Poerwanti dkk (2008: 6.9-6.10) sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimal  

2) Menentukan skor minimal 

3) Menentukan median dari data skor yang diperoleh 

4) Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup dan 

kurang) 

Rentang skor yang digunakan adalah 1–4 dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Skor 4 jika 4 indikator tampak 

2) Skor 3 jika 3 indikator tampak 

3) Skor 2 jika 2 indikator tampak 

4) Skor 1 jika 1 indikator tampak 

Setelah itu dapat menghitung data skor dengan cara sebagai berikut: 

Jika:  M = Skor Maksimal 

K = Skor Minimal 

n = Banyaknya Data 

Jadi n = ( M – K ) + 1 

Maka rumus yang digunakan sebagai berikut ( Herryanto, 2008: 5.3 ): 

1) Letak Q1  = 2  untuk n data genap atau Q1  

= 1  untuk n data ganjil. 

2) Letak Q2 = n 1  untuk data genap dan data ganjil. 

3) Letak Q3 = n 2  untuk data genap atau 
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Q3 =   1  untuk data ganjil. 

4) Letak Q4 = skor maksimal 

 
Tabel 3.2 

Kategori Kriteria Ketuntasan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria tingkatan nilai hasil pengamatan keterampilan guru 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Kriteria tingkatan nilai pengamatan aktivitas siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

K ≤ skor < Q1 Kurang 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik A 

28 ≤ skor < 37 Baik B 

19 ≤ skor < 28 Cukup C 

11≤ skor < 19 Kurang D 

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 
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3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Metode eksperimen berbasis lingkungan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01, dengan indikator 

sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan metode eksperimen 

berbasis lingkungan sekurang- kurangnya baik. 

2) Aktivitas siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 dalam pembelajaran IPA dengan 

metode eksperimen berbasis lingkungan sekurang- kurangnya baik. 

3)  Ketuntasan hasil belajar siswa menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan secara keseluruhan mencapai sekurang-kurangnya 80% dengan 

KKM yang telah ditetapkan oleh kurikulum sekolah yaitu secara individu siswa 

mendapatkan nilai ≥ 62. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian diuraikan dalam beberapa poin, antara lain keterampilan 

guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa selama proses pembelajaran yang 

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

terdiri dari dua pertemuan, serta siklus ketiga terdiri dari satu pertemuan. Hasil 

penelitian ini diperoleh dari observasi pada saat pembelajaran dan evaluasi yang 

dilaksanakan di setiap akhir pertemuan untuk melihat dan mengukur peningkatan 

kualitas pembelajaran. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi pada saat 

berlangsungnya pembelajaran yang berupa keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes di setiap evaluasi. Berikut ini adalah hasil 

penelitian siklus satu, siklus dua, dan siklus tiga. 

 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan 

Perencanan penelitian pada siklus I meliputi: 

7) Menyiapkan RPP skenario pembelajaran dengan penerapan metode 

eksperimen berbasis lingkungan. 

8) Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan. 
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9) Menyiapkan sumber belajar. 

10) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

11) Menyiapkan instrumen berupa lembar observasi dan catatan lapangan. 

12) Menyiapkan alat evaluasi berupa soal tes. 

4.1.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dua kali, yaitu pertemuan 

pertama pada hari Rabu, 18 April 2012 dan pertemuan kedua pada hari Sabtu, 21 

April 2012 di kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang. 

 

4.1.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Pendahuluan dimulai dengan guru  melakukan pengkondisikan kelas, 

mengucapkan salam, berdoa, dan presensi. Dilanjutkan guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah berada di depan 

kipas angin?”, “Apa yang kalian rasakan?”, kemudian guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti guru mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat 

pohon yang ada di sekitar sekolah saat terkena hembusan angin. Selanjutnya guru 

mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk melihat gambar dan video tentang 

pengaruh angin terhadap perubahan lingkungan fisik menggunakan LCD, 

kemudian guru membimbing siswa membuat permasalahan untuk diteliti dengan 

menyuruh siswa memperkirakan apa yang terjadi apabila sebuah gundukan  pasir 

terkena hembusan angin. Kegiatan ini di dalamnya guru juga membimbing siswa 

menyusun hipotesis serta menentukan variabel dari hipotesis yang telah disusun 
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bersama-sama. Siswa dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Dilanjutkan guru 

menjelaskan langkah-langkah percobaan yang akan dilaksanakan, guru 

memberikan LKS, alat dan bahan percobaan. Semua kelompok melakukan 

percobaan yaitu dengan membuat 3 gundukan pasir yang sama dalam 3 bak yang 

telah disediakan, kemudian masing-masing gundukan pasir tersebut dikipas secara 

pelan, sedang, serta kencang. Selesai melakukan percobaan, setiap kelompok 

dengan bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan berdiskusi menuliskan hasil 

percobaan. Hasil diskusi dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dengan 

perwakilan anggotanya di depan kelas. Guru selanjutnya memberikan pertanyaan 

berkaitan dengan hasil percobaan guna mengarahkan siswa membuat kesimpulan. 

Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan dari serangkaian percobaan 

yang telah dilakukan, kemudian guru menawarkan kepada siswa yang berani 

untuk  mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke depan kelas. 

Kegiatan penutup diawali siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 

yang telah dilakukan. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang 

belum dipahami. Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

siswa secara individu. Kegiatan penutup diakhiri guru mengarahkan siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan materi yang akan datang. 
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4.1.1.2.2 Pertemuan kedua 

Pendahuluan dimulai dengan guru melakukan pengkondisikan kelas, 

mengucapkan salam, berdoa, serta melakukan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru 

melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah 

kehujanan?”, “Apa yang kalian rasakan?”, kemudian guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran kepada para siswa. 

Kegiatan inti guru mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat 

selokan yang ada disepanjang halaman sekolah serta menanyakan fungsi dari 

selokan tersebut. Selanjutnya guru mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk 

melihat gambar dan video tentang pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan 

fisik menggunakan LCD, kemudian guru membimbing siswa membuat 

permasalahan untuk diteliti dengan menyuruh siswa memperkirakan apa yang 

terjadi apabila air hujan jatuh mengenai tanah. Tahap berikutnya guru 

membimbing siswa menyusun hipotesis serta menentukan variabel dari hipotesis 

yang telah disusun bersama-sama. Siswa dikelompokkan menjadi 7 kelompok. 

Dilanjutkan guru menjelaskan langkah-langkah percobaan yang akan 

dilaksanakan, guru memberikan LKS, alat dan bahan percobaan. Semua kelompok 

melakukan percobaan dengan memasukkan tanah ke dalam 3 bak yang telah 

disediakan kemudian pada masing-masing bak diberi air sebanyak setengah gelas. 

Selesai melakukan percobaan, setiap kelompok dengan bimbingan guru  

melakukan pengamatan  dan berdiskusi menuliskan hasil percobaan. Hasil diskusi 

dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dengan perwakilan anggotanya di 

depan kelas, kemudian guru memberikan pertanyaan berkaitan dengan hasil 
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percobaan guna mengarahkan siswa membuat kesimpulan. Siswa dengan 

bimbingan guru membuat kesimpulan dari serangkaian percobaan yang telah 

dilakukan, guru kemudian menawarkan kepada siswa yang berani untuk  

mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke depan kelas. 

Kegiatan penutup diawali siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 

yang telah dilakukan. Tahap ini siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, 

apabila ada yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan soal evaluasi. 

Kegiatan penutup diakhiri guru mengarahkan siswa untuk mempelajari kembali 

materi yang telah diajarkan dan materi yang akan datang. 

 

4.1.1.3 Observasi 

4.1.1.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pelaksanaan tindakan siklus I 

yaitu pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus I 

No 
Indikator Keterampilan Guru dengan 

Menerapkan Metode 
Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-
rata 

Siklus I Pert 1 Pert 2 

1 Melakukan apersepsi 2 2 2 

2 Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ 
permasalahan berkaitan dengan materi dan  
lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

2 2 2 

3 Membimbing siswa merumuskan hipotesis 2 3 2,5 

4 Membimbing siswa menentukan variabel 
bebas, terikat, control 

2 3 2,5 

5 Mengelompokkan siswa dan menjelaskan 
langkah-langkah percobaan 

2 2 2 

6 Memberikan LKS dan membagi alat serta  

bahan percobaan  
3 3 3 

7 Mengontrol kegiatan kelompok serta 
membimbing kelompok menuliskan hasil 
percobaan 

2 2 2 

8 Membimbing kelompok 
mempresentasikan hasil percobaan 

2 2 2 

9 Memberikan pertanyaan  dan membimbing 
kelompok menyimpulkan hasil percobaan 

2 2 2 

10 Memberikan penguatan kepada siswa 2 2 2 

11 Memberikan evaluasi kepada siswa 3 3 3 

Jumlah Skor yang Diperoleh 24 26 25 
Kriteria Cukup Cukup Cukup 
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9. Memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 

11. Memberikan evaluasi kepada siswa 

Tabel keterampilan guru pada siklus I di atas menunjukkan jumlah skor 

yang diperoleh guru dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Ngaliyan 01 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  pada pertemuan I yaitu 

24, sedangkan pada pertemuan II yaitu 26 dengan nilai skor rata-rata keterampilan 

guru pada siklus I sebesar 25 dengan kriteria cukup. Adapun setiap indikator akan 

dirinci sebagai berikut:  

a. Melakukan apersepsi 

Siklus I indikator melakukan apersepsi, antara pertemuan I dan 

pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru menarik perhatian siswa serta yang 

kedua yaitu guru menggambarkan garis besar materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan. Tahapan ini guru lupa memberikan motivasi kepada siswa. Guru 

juga tidak membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan 

diajarkan. 

b. Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan materi dan lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

Indikator mendorong siswa mengajukan pertanyaan, antara pertemuan I 

dan pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memberikan petunjuk yang 
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berkaitan dengan isi pembelajaran serta deskriptor yang muncul selanjutnya 

yaitu guru menggunakan ekspresi lisan dan tulisan. Tahapan ini guru tidak bisa 

merespon pendapat siswa serta kurang adanya keterlibatan siswa dikarenakan 

siswa belum terbiasa dengan metode yang digunakan guru sehingga siswa 

masih canggung untuk berpendapat. 

c. Membimbing siswa merumuskan hipotesis 

Indikator membimbing siswa merumuskan hipotesis, skor yang 

diperoleh dalam pertemuan I yaitu 2. Deskriptor yang nampak yaitu guru 

memotivasi siswa untuk merumuskan hipotesis serta guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengutarakan rumusan hipotesis yang telah 

dibuat. Pada pertemuan II skor yang diperoleh guru yaitu 3, dengan dua 

deskriptor yang sama pada pertemuan I dan ditambah satu deskriptor nampak 

yaitu guru membimbing siswa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 

Tahapan ini khususnya pertemuan pertama guru kurang bisa merespon 

pendapat siswa dikarenakan siswa cenderung diam, siswa masih bingung 

tentang apa itu hipotesis walaupun guru sudah memberitahukan sebelumnya. 

Pertemuan kedua mengalami sedikit peningkatan terbukti ada beberapa siswa 

yang mengutarakan pendapatnya tentang hipotesis. 

d. Membimbing siswa menentukan variabel bebas, terikat, kontrol 

Indikator membimbing siswa menentukan variabel, skor yang diperoleh 

dalam pertemuan I yaitu 2. Deskriptor yang nampak yaitu guru memotivasi 

siswa untuk menentukan variabel serta guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengutarakan variabel yang telah dibuatnya. Pertemuan II skor 
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yang diperoleh guru yaitu 3, dengan dua deskriptor yang sama pada pertemuan 

I dan ditambah satu deskriptor nampak yaitu guru membimbing siswa dengan 

bahasa yang mudah dipahami. Tahapan ini khususnya pertemuan pertama guru 

kurang bisa merespon pendapat siswa dikarenakan siswa cenderung diam, 

siswa masih bingung tentang apa itu variabel walaupun guru sudah 

memberitahukan sebelumnya. Pertemuan kedua mengalami sedikit 

peningkatan terbukti ada beberapa siswa yang mengutarakan pendapatnya 

tentang variabel. 

e. Mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah percobaan 

Indikator mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah 

percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-masing mendapatkan 

skor 2. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru 

berkeliling kelas membantu siswa membentuk kelompok serta guru 

memperagakan langkah-langkah percobaan. Tahapan ini guru lupa 

memusatkan perhatian siswa terlebih dahulu sehingga saat pembentukan 

kelompok terjadi sedikit kegaduhan. Bahasa yang digunakan guru dalam 

menyampaikan langkah-langkah percobaan juga masih kurang bisa dipahami 

siswa dikarenakan siswa belum terbiasa dengan kegiatan percobaan.  

f. Memberikan LKS dan membagi alat serta bahan percobaan 

Indikator Memberikan LKS dan membagi alat serta bahan percobaan, 

antara pertemuan I dan pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru 

memberikan LKS yang relevan dengan materi, guru memberikan alat dan 
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bahan percobaan dengan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan 

sekitar, serta guru memberikan alat dan bahan percobaan yang sesuai materi 

dan tujuan pembelajaran. Tahapan ini walaupun sebenarnya guru sudah 

memberikan alat dan bahan yang mudah digunakan, tetapi karena siswa belum 

terbiasa melakukan percobaan, sebagian siswa masih kesulitan menggunakan 

alat dan bahan percobaan yang diberikan guru. 

g. Mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok menuliskan 

hasil percobaan 

Indikator mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok 

menuliskan hasil percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan 

juga sama yaitu guru mendatangi tiap-tiap kelompok serta deskriptor yang 

kedua yang nampak yaitu guru membantu kelompok yang mengalami 

kesulitan. Tahapan ini karena masih banyak kelompok yang mengalami 

kesulitan, guru terpaku membantu kelompok-kelompok tersebut sehingga guru 

lupa memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi serta guru 

kurang memberi kesempatan pada semua siswa untuk berpartisipasi membuat 

hasil percobaan. 

h. Membimbing kelompok mempresentasikan hasil percobaan 

Indikator mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok 

menuliskan hasil percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan 

juga sama yaitu guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok 
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mempresentasikan hasil percobaan serta guru merespon setiap presentasi hasil 

percobaan. Tahapan ini guru lupa memberi motivasi kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil percobaan, hal ini mengakibatkan hanya beberapa 

kelompok saja yang berani maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. 

Guru juga lupa tidak memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi kelompok lain.  

i. Memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan 

Indikator memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok 

menyimpulkan hasil percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan 

juga sama yaitu guru memotivasi siswa untuk membuat kesimpulan dari 

percobaan serta guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengutarakan 

kesimpulannya.  Tahapan ini guru kurang memberikan respon yang ramah dan 

menyenangkan untuk menimbulkan keberanian siswa menjawab pertanyaan 

dari guru sehingga hanya beberapa siswa saja yang berani berpendapat. 

j. Memberikan penguatan kepada siswa 

Indikator memberikan penguatan kepada siswa, antara pertemuan I dan 

pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memberikan kata-kata pujian, 

penghargaan, dan persetujuan serta guru memberikan acungan jempol atau 

tepuk tangan pada siswa. Tahapan ini terlihat dari deskriptor yang nampak 

bahwa guru sudah memberikan penguatan verbal maupun gestural, namun guru 
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belum memberikan bintang prestasi. Guru juga masih menggunakan kata 

“salah” apabila ada siswa yang memberi jawaban kurang tepat, sehingga 

membuat siswa lain yang belum mencoba menjawab enggan untuk ikut 

berpartisipasi menjawab pertnyaan. 

k. Memberikan evaluasi kepada siswa 

Indikator memberikan evaluasi kepada siswa, antara pertemuan I dan 

pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memberi evaluasi dengan tingkat 

kognitif yang sesuai untuk siswa, guru memberi evaluasi yang relevan dengan 

materi yang diajarkan, serta guru memberikan waktu berfikir yang sesuai 

kepada siswa. Tahapan ini evaluasi yang diberikan oleh guru masih kurang 

dipahami oleh siswa hal ini mungkin disebabkan karena siswa belum terbiasa 

dengan istilah-istilah dalam percobaan.  

 

4.1.1.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pelaksanaan tindakan siklus I yaitu 

pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan yang diikuti oleh 37 siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi aktivitas siswa pada Siklus I 

No 

Indikator Aktivitas Siswa dengan 

Menerapkan Metode 

Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-

rata 

Siklus I 
Pert 1 Pert 2 

1 Mengajukan pertanyaan/ permasalahan 1,8 1,9 1,85 

2 Merumuskan hipotesis dengan bimbingan 

guru 
1,9 2 1,95 

3 Menentukan variabel bebas, terikat, 

kontrol dengan bimbingan guru 
2,1 2,1 2,1 

4 Mendengarkan penjelasan guru 2,6 2,6 2,6 

5 Melakukan, mengamati, serta menuliskan 

hasil percobaan 
2,5 2,7 2,6 

6 Mendiskusikan dan mempresentasikan 

hasil percobaan 
1,9 2 1,95 

7 Menjawab pertanyaan guru dan membuat 

kesimpulan dari hasil percobaan 
2,6 2,7 2,65 

8 Mengerjakan soal evaluasi 2,7 2,8 2,75 

Jumlah Skor yang Diperoleh 18,1 18,8 18,45 

Kriteria Cukup Cukup Cukup 
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menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  pada pertemuan I 

diperoleh skor rata-rata yaitu 18,1, sedangkan pada pertemuan II diperoleh skor 

rata-rata yaitu 18,8. Nilai skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I sebesar 18,45 

dengan kriteria cukup. Adapun setiap indikator akan dirinci sebagai berikut:  

a. Mengajukan pertanyaan/ permasalahan 

Pertemuan I indikator Mengajukan pertanyaan/ permasalahan diperoleh 

skor rata-rata 1,8 yaitu ada 10 anak mendapat skor 1, 23 anak mendapat skor 2, 

dan 4 anak mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor 

rata-rata 1,9 yaitu ada 7 anak mendapat skor 1, 25 anak mendapat skor 2, dan 5 

anak mendapat skor 3. Tahap ini deskriptor yang sering nampak yaitu siswa 

berinteraksi dengan siswa lain tentang perumusan permasalahan serta siswa 

berinteraksi dengan guru tentang perumusan permasalahan. Siswa belum 

terbiasa menggunakan metode ini, sehingga masih sedikit siswa yang berani 

mengutarakan pendapat bahkan belum ada siswa yang memberi saran atau 

tanggapan dari pendapat siswa lain. 

b. Merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru 

Pertemuan I indikator merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru, 

diperoleh skor rata-rata 1,9 yaitu ada 1 anak mendapat skor 1 dan 36 anak 

mendapat skor 2. Pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor rata-rata 2 

yaitu 37 anak mendapat skor 2. Tahap ini hampir semua deskriptor yang 

muncul adalah siswa berinteraksi dengan siswa lain dengan bimbingan guru 

tentang perumusan hipotesis serta siswa mencatat rumusan hipotesis di buku. 

Ada satu siswa yang mengutarakan pendapat, dan belum ada satupun siswa 
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yang berani menuliskan hipotesis di papan tulis. Sebenarnya guru sudah 

memberitahukan apa itu hipotesis sebelumnya, karena siswa belum terbiasa 

dengan istilah-istilah tersebut hal ini membuat siswa masih canggung untuk 

berpendapat. 

c. Menentukan variabel bebas, terikat, kontrol dengan bimbingan guru 

Pertemuan I indikator menentukan variabel bebas, terikat, kontrol 

dengan bimbingan guru, diperoleh skor rata-rata 2,1 yaitu ada 1 anak mendapat 

skor 1, 33 anak mendapat skor 2, dan 3 anak mendapat skor 3. Pertemuan II 

walaupun diperoleh skor yang sama dengan pertemuan I tetapi terjadi 

peningkatan karena deskriptor yang nampak berbeda, diperoleh skor rata-rata 

2,1 yaitu 30 anak mendapat skor 2 dan 7 anak mendapat skor 3. Tahap ini 

deskriptor yang sering nampak adalah siswa berinteraksi dengan siswa lain 

dengan bimbingan guru tentang variabel bebas, terikat, kontrol. Pada 

pertemuan kedua ada peningkatan yang sebelumnya hanya 3 menjadi 7 anak 

yang berani mengutarakan pendapat. Sebenarnya guru sudah memberitahukan 

apa itu variabel sebelumnya, karena siswa belum terbiasa dengan istilah-istilah 

tersebut hal ini membuat siswa belum berani menuliskan hipotesis di papan 

tulis. 

d. Mendengarkan penjelasan guru 

Pertemuan I indikator mendengarkan penjelasan guru, hasil skor rata-

rata yang diperoleh antara pertemuan I dan pertemuan II sama 2,6 dengan 

deskriptor yang nampak juga sama yaitu 12 anak mendapat skor 2 dan 25 anak 

mendapat skor 3. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa menddengarkan 
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penjelasan guru, siswa dapat mengulangi penjelasan guru, dan ada 12 siswa 

bertanya atau menjawab pertanyaan guru. Tahap ini siswa cenderung mendapat 

skor tinggi karena siswa memiliki rasa penasaran tinggi saat guru 

memperagakan langkah-langkah percobaan. 

e. Melakukan, mengamati, serta menuliskan hasil percobaan 

Pertemuan I indikator melakukan, mengamati, serta menuliskan hasil 

percobaan, diperoleh skor rata-rata 2,5 yaitu ada 15 anak mendapat skor 2 serta 

22 anak mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor 

rata-rata 2,7 yaitu ada 11 anak mendapat skor 2 dan 26 anak mendapat skor 3. 

Tahap ini deskriptor yang nampak yaitu siswa saling membantu dengan 

anggota kelompok yang lain, siswa menliskan hasil pengamatan di buku. Ada 

beberapa siswa yang benar-benar melakukan pengamatan terhadap hasil 

percobaan, tetapi masih banyak siswa yang cenderung bermain sendiri bahkan 

ada beberapa yang mengganggu kegiatan kelompok lain. Hal ini disebabkan 

oleh jumlah anggota tiap kelompok yang terlalu banyak yaitu ada 5 sampai 6 

orang dalam tiap kelompok, sehingga tidak semua anggota mendapat tugas/ 

tanggung jawab yang diberikan oleh kelompok kepada dirinya.  

f. Mendiskusikan dan mempresentasikan hasil percobaan 

Pertemuan I indikator mendiskusikan dan mempresentasikan hasil 

percobaan, diperoleh skor rata-rata 1,9 yaitu ada 6 anak yang mendapat skor 1, 

27 anak mendapat skor 2, serta ada 4 anak yang mendapat skor 3. Pada 

pertemuan II terjadi peningkatan, skor rata-rata yang diperoleh 2 yaitu ada 2 

anak mendapat skor 1, 30 anak mendapat skor 2, serta 5 anak mendapat skor 3. 
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Tahap ini deskriptor yang sering muncul yaitu siswa mendiskusikan hasil 

pengamatan yang telah dituliskan dan siswa memberi tanggapan dari kegiatan 

presentasi kelompok lain. Ada beberapa siswa yang sudah berani membacakan 

hasil diskusi di depan kelas, namun dibandingkan dengan mereka yang maju 

lebih banyak siswa yang memberi tanggapan dari  presentasi teman mereka. 

Hal ini memperlihatkan bahwa sebenarnya para siswa sudah mampu 

berpendapat tapi masih merasa canggung untuk maju ke depan kelas. 

g. Menjawab pertanyaan guru dan membuat kesimpulan dari hasil percobaan 

Pertemuan I indikator menjawab pertanyaan guru dan membuat 

kesimpulan dari hasil percobaan, mendapat skor rata-rata 2,6 yaitu ada 12 anak 

mendapat skor 2 dan 25 anak mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi 

peningkatan, skor rata-rata yang diperoleh 2,7 yaitu ada 11 anak mendapat skor 

2 dan 26 anak mendapat skor 3. Tahap ini deskriptor yang sering nampak yaitu 

siswa berinteraksi dengan sesama anggota kelompok mendiskusikan 

kesimpulan hasil percobaan dan siswa menuliskan hasil kesimpulan di buku. 

Ada beberapa siswa yang menjawab pertanyaan guru dan berpendapat 

mengutarakan kesimpulan hasil percobaan tetapi jumlah masih sedikit. Hal ini 

disebabkan siswa kurang termotivasi untuk memberi jawaban dan juga siswa 

belum terbiasa membuat suatu kesimpulan.   

h. Mengerjakan soal evaluasi 

Pertemuan I indikator mengerjakan soal evaluasi, diperoleh skor rata-rata 2,7 

yaitu ada 1 anak mendapat skor 1, 8 anak mendapat skor 2, serta 28 anak 

mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor rata-rata 2,8 
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yaitu ada 5 mendapat skor 2 dan 32 anak skor 3. Tahap ini deskriptor yang 

sering nampak yaitu siswa mengerjakan semua soal evaluasi, siswa dengan 

tenang mengerjakan soal evaluasi, serta siswa mengerjakan soal evaluasi 

dengan kemampuan sendiri walaupun ada beberapa yang masih mencontek 

jawaban temannya. Ada beberapa siswa yang mengerjakan melebihi alokasi 

waktu yang disediakan, hal ini bukan karena alokasi waktu yang kurang namun 

ada beberapa siswa yang masih sedikit kesulitan memahami kata-kata dalam 

soal. Terlihat dari beberapa siswa yang menanyakan kepada tentang maksud 

dari pertanyaan yang diberikan. 

 

4.1.1.3.3 Deskripsi Observasi Hasil Belajar Siswa 

Sebelum dilakukan penelitian,  peneliti memiliki data awal hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Data Awal Pra Siklus 

No Kriteria DA 

1 Jumlah siswa tuntas 17 

2 Jumlah siswa tidak tuntas 20 

3 Presentase ketuntasan siswa 46% 

4 Presentase ketidaktuntasan siswa 54% 

5 Nilai tertinggi 96 

6 Nilai terendah 49 
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keberhasilan melakukan penelitian dengan prosentase ketuntasan hasil belajar 

siswa minimal 80%, sehingga masih perlu diadakan siklus II untuk mencapai 

indikator tersebut. 

 

4.1.1.4 Refleksi 

Refleksi digunakan untuk menganalisis data  yang diperoleh dari 

pelaksanaan pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siklus I. Kelemahan apa saja yang masih ada di siklus I 

selanjutnya akan direvisi untuk memperbaiki pada proses pembelajaran pada 

siklus II. Hal-hal yang perlu diadakan perbaikan dalam siklus I telah dirumuskan 

oleh peneliti bersama guru kolaborator sebagai berikut:  

a. Keterampilan guru terdapat temuan masalah diantaranya pada apersepsi 

guru belum mengkaitkan antara materi sebelumnya dengan yang akan 

diajarkan, guru lupa memberi motivasi kepada siswa, sehingga pada awal 

kegiatan siswa terlihat kurang berminat mengikuti pembelajaran. Siswa 

yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran ini membuat siswa 

sedikit pasif sehingga guru kesulitan untuk menjaga keterlibatan antara 

siswa dan guru. Jumlah anggota dalam setiap kelompok yang dibentuk 

guru masih terlalu banyak, hal ini membuat suasana kelas kurang kondusif 

karena siswa cemderung bermain sendiri atau mengganggu kelompok lain 

dibanding membantu kegiatan pada kelompoknya. Indikator memberi 

penguatan terlihat guru belum memberikan reward dalam bentuk bintang 

prestasi, sehingga membuat siswa kurang termotivasi untuk mengutarakan 
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pendapatnya. Guru hanya sebatas memberikan tepuk tangan, acungan 

jempol, atau kata-kata pujian saja. Kata-kata pada soal evaluasi yang 

diberikan guru kurang dipahami siswa, sehingga pada saat mengerjakan 

evaluasi suasana kelas sedikit gaduh karena banyaknya siswa yang 

menanyakan tentang maksud dari soal. 

b. Indikator mengajukan permasalah, merumuskan hipotesis, serta 

menentukan variabel, terlihat siswa masih kurang terlibat dalam 

berpendapat. Siswa belum terbiasa melakukan percobaan, sehingga pada 

awal-awal siswa mengalami sedikit kesulitan untuk mengikuti 

pembelajaran. Terdapat sebagian siswa yang masih gaduh bermain sendiri 

bahkan juga ada beberapa yang mengganggu kegiatan kelompok lain, juga 

masih sedikit siswa yang berani mempresentasikan hasil percobaan atau 

menjawab pertanyaan guru dikarenakan belum terbiasa. Sebagian siswa 

masih mencontek dan beberapa siswa kurang memahami maksud soal saat 

mengerjakan evaluasi. 

c. Hasil rata-rata belajar siswa pada siklus I yaitu sebanyak 24 siswa yang 

tuntas (68%) , masih dibawah kriteria yang diharapkan akan tercapai pada 

penelitian yang dilakukan ini. 

 

4.1.1.5 Revisi 

Refleksi pada siklus I memperlihatkan bahwa pembelajaran IPA 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan perlu diperbaiki untuk 

melanjutkan ke siklus II. Beberapa indikator belum terpenuhi secara menyeluruh, 
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sehingga kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki. Perbaikan pada siklus 

II antara lain: 

a. Indikotor guru melakukan apersepsi diharapkan guru bisa memotivasi 

siswa terlebih dahulu dan membuat kaitan antara materi sebelumnya 

dengan materi yang akan diajarkan. Guru diharapkan dapat memelihara 

keterlibatan siswa, bisa lebih merespon lagi pendapat-pendapat yang 

diutarakan siswa walaupun masih kurang tepat. Jumlah anggota pada tiap-

tiap kelompok diperkecil lagi supaya semua anggota mendapatkan bagian 

untuk bekerja, sehingga meminimalisir siswa mengganggu siswa yang 

lain. Selain itu guru bisa mempermudah lagi kata-kata pada soal evaluasi 

atau memberitahukan dulu maksud soal sebelum siswa mengerjakan 

evaluasi 

b. Siswa lebih dibiasakan melakukan kegiatan percobaan, sehingga siswa 

akan terbiasa dan siswa tidak canggung lagi untuk berpendapat. Setiap 

siswa harus bisa menjaga kedisiplinan supaya terjadi suasana pembelajaran 

yang kondusif. Semua siswa diharapkan mengerjakan evaluasi dengan 

kemampuan sendiri serta lebih tenang mengerjakan soal supaya tidak 

mengganggu teman yang lain. 

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

meningkatkan ketuntasan hasil belajar klasikal siswa sehingga tercapai 

indikator yang diharapkan.   
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan 

Perencanan penelitian pada siklus II meliputi: 

a. Menyiapkan RPP skenario pembelajaran dengan penerapan metode 

eksperimen berbasis lingkungan. 

b. Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan. 

c. Menyiapkan sumber belajar. 

d. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

e. Menyiapkan instrumen berupa lembar observasi dan catatan lapangan. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa soal tes. 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan dua kali, yaitu pertemuan 

pertama pada hari Rabu, 25 April 2012 dan pertemuan kedua pada hari Sabtu, 28 

April 2012 di kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang. 

4.1.2.2.1 Pertemuan Pertama 

Pendahuluan dimulai dengan guru  melakukan pengkondisikan kelas, 

mengucapkan salam, berdoa, serta melakukan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru 

melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah 

melihat gundukan pasir yanng terkena air hujan “Kira-kira apa yang akan terjadi 

pada gundukan pasir tersebut?”, kemudian guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran kepada para siswa. 
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Kegiatan inti di dalamnya guru mengajak siswa keluar ruangan kelas 

untuk melihat selokan yang ada di halaman. Selanjutnya guru mengajak siswa 

kembali masuk ruangan untuk melihat gambar dan video tentang pengaruh hujan 

terhadap terjadinya erosi tanah menggunakan LCD. Guru kemudian membimbing 

siswa membuat permasalahan untuk diteliti dengan menyuruh siswa 

memperkirakan apakah akan sama peristiwa yang akan terjadi saat gerimis dan 

saat hujan lebat diperbukitan yang gundul. Siswa dibimbing menyusun hipotesis 

serta menentukan variabel dari hipotesis yang telah disusun bersama-sama. Siswa 

dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-

langkah percobaan, guru memberikan LKS, alat dan bahan percobaan. Semua 

kelompok melakukan percobaan yaitu dengan memasukkan tanah ke dalam 2 bak 

yang telah disediakan dengan ukuran yang sama. Siramlah bak I dengan setengah 

gelas air, kemudian bak II dengan segelas air. Selesai melakukan percobaan, 

setiap kelompok dengan bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan berdiskusi 

menuliskan hasil percobaan. Hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan oleh 

masing-masing kelompok dengan perwakilan anggotanya di depan kelas, 

kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil 

percobaan untuk mengarahkan siswa membuat kesimpulan. Tahap selanjutnya 

siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan dari serangkaian percobaan 

yang telah dilakukan. Kegiatan inti diakhiri dengan guru menawarkan kepada 

siswa yang berani untuk  mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di 

buku ke depan kelas. 
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Kegiatan penutup diawali siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 

yang telah dilakukan. Siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada 

yang belum dipahami. Guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan siswa. 

Kegiatan penutup diakhiri guru mengarahkan siswa untuk mempelajari kembali 

materi yang telah diajarkan dan materi yang akan datang. 

4.1.2.2.2 Pertemuan kedua 

Pendahuluan dimulai  dengan guru  melakukan pengkondisikan kelas, 

mengucapkan salam, berdoa, dan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru melakukan 

apersepsi dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah melihat 

hujan di perbukitan/ tebing? “Kira-kira apa yang akan terjadi pada tanah di 

perbukitan tersebut?”, kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

kepada para siswa. 

Kegiatan inti diawali guru mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk 

melihat sebidang tanah yang sedikit miring di halaman kelas VI. Selanjutnya guru 

mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk melihat gambar dan video tentang 

pengaruh kemiringan tanah terhadap terjadinya erosi tanah menggunakan LCD. 

Guru kemudian membimbing siswa membuat permasalahan dengan menyuruh 

siswa memperkirakan apakah akan sama peristiwa yang terjadi pada tanah yang 

datar dan tanah yanng miring saat terjadi hujan. Siswa dibimbing menyusun 

hipotesis serta menentukan variabel dari hipotesis yang telah disusun bersama-

sama. Siswa dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Dilanjutkan dengan 

menjelaskan langkah-langkah percobaan, guru memberikan LKS, alat dan bahan 
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percobaan. Semua kelompok melakukan percobaan yaitu dengan memasukkan 

tanah ke dalam 2 bak yang telah disediakan dengan ukuran yang sama. Siramlah 

kedua bak tersebut dengan segelas air. Selesai melakukan percobaan, setiap 

kelompok dengan bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan berdiskusi 

menuliskan hasil percobaan. Hasil diskusi dipresentasikan oleh masing-masing 

kelompok dengan perwakilan anggotanya di depan kelas, kemudian guru 

memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil percobaan untuk 

mengarahkan siswa membuat kesimpulan. Tahap selanjutnya siswa dengan 

bimbingan guru membuat kesimpulan dari serangkaian percobaan yang telah 

dilakukan., kemudian guru menawarkan kepada siswa yang berani untuk  

mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke depan kelas. 

Kegiatan penutup diawali siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 

yang telah dilakukan. Siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada 

yang belum dipahami. Guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan siswa. 

Kegiatan penutup diakhiri guru mengarahkan siswa untuk mempelajari kembali 

materi yang telah diajarkan dan materi yang akan datang. 

 

4.1.2.3 Observasi 

4.1.2.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pelaksanaan tindakan siklus II 

yaitu pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus II 

No 
Indikator Keterampilan Guru dengan 

Menerapkan Metode 
Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-rata 
Siklus II 

Pert 1 Pert 2 

1 Melakukan apersepsi 3 4 3,5 

2 Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ 
permasalahan berkaitan dengan materi dan  
lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

3 3 3 

3 Membimbing siswa merumuskan hipotesis 3 3 3 

4 Membimbing siswa menentukan variabel 
bebas, terikat, control 

3 3 3 

5 Mengelompokkan siswa dan menjelaskan 
langkah-langkah percobaan 

3 3 3 

6 Memberikan LKS dan membagi alat serta 
bahan percobaan 

4 4 4 

7 Mengontrol kegiatan kelompok serta 
membimbing kelompok menuliskan hasil 
percobaan 

3 3 3 

8 Membimbing kelompok 
mempresentasikan hasil percobaan 

3 3 3 

9 Memberikan pertanyaan  dan membimbing 
kelompok menyimpulkan hasil percobaan 

3 3 3 

10 Memberikan penguatan kepada siswa 3 3 3 

11 Memberikan evaluasi kepada siswa 4 4 4 

Jumlah Skor yang Diperoleh 35 36 35,5 

Kriteria Baik Baik Baik 
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9. Memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 

11. Memberikan evaluasi kepada siswa 

 
Tabel keterampilan guru pada siklus II di atas menunjukkan jumlah skor 

yang diperoleh guru dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Ngaliyan 01 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  pada pertemuan I yaitu 

35, sedangkan pada pertemuan II yaitu 36 dengan nilai skor rata-rata keterampilan 

guru pada siklus II sebesar 35,5 dengan kriteria baik. Adapun setiap indikator 

akan dirinci sebagai berikut:  

a. Melakukan apersepsi 

Siklus I indikator melakukan apersepsi, pada pertemuan I mendapatkan 

skor 3. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan I yaitu guru 

memberikan motivasi kepada siswa, guru menggambarkan garis besar materi 

dan kegiatan yang akan dilakukan, serta guru membuat kaitan antara materi 

sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Pertemuan II mendapatkan 

skor 4, semua deskriptor sudah nampak pada pertemuan II. Tahapan ini di 

pertemuan I guru lupa menarik perhatian siswa, tetapi pada pertemuan II semua 

deskriptor sudah nampak. 

b. Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan materi dan lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

Indikator mendorong siswa mengajukan pertanyaan, antara pertemuan I 

dan pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak 
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pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memberikan petunjuk yang 

berkaitan dengan isi pembelajaran, guru merespon pendapat siswa, serta 

deskriptor yang muncul selanjutnya yaitu guru menggunakan ekspresi lisan dan 

tulisan. Tahapan ini guru melupakan deskriptor guru memelihara keterlibatan 

siswa. 

c. Membimbing siswa merumuskan hipotesis 

Indikator indikator membimbing siswa merumuskan hipotesis, antara 

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

yang nampak pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memotivasi siswa 

untuk merumuskan hipotesis, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengutarakan rumusan hipotesis yang telah dibuat, serta guru merespon 

rumusan hipotesis yang diutarakan siswa. Tahapan ini deskriptor yang belum 

nampak yaitu guru membimbing siswa menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami, karena dalam hal ini guru masih kesulitan menggunakan 

perbendaharaan kata supaya kata dalam istilah-istilah dalam percobaan lebih 

mudah dipahami oleh siswa. 

d. Membimbing siswa menentukan variabel bebas, terikat, kontrol 

Indikator indikator membimbing siswa merumuskan hipotesis, antara 

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

yang nampak pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memotivasi siswa 

untuk menentukan variabel, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengutarakan variabel yang telah dibuatnya, serta guru merespon variabel 

yang diutarakan siswa. Tahapan ini deskriptor yang belum muncul yaitu guru 
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membimbing siswa dengan bahasa yang mudah dipahami, karena guru masih 

mengalami sedikit kesulitan menggunakan perbendaharaan kata yang 

bagaimana supaya kata dalam istilah-istilah dalam percobaan itu lebih mudah 

dipahami oleh siswa. 

e. Mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah percobaan 

Indikator mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah 

percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-masing mendapatkan 

skor 3. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru 

berkeliling kelas membantu siswa membentuk kelompok, guru menyampaikan 

langkah-langkah percobaan dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, serta 

guru memperagakan langkah-langkah percobaan. Tahapan ini guru lupa 

memusatkan perhatian siswa terlebih dahulu sehingga saat pembentukan 

kelompok terjadi sedikit kegaduhan. 

f. Memberikan LKS dan membagi alat serta bahan percobaan 

Indikator Memberikan LKS dan membagi alat serta bahan percobaan, 

antara pertemuan I dan pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 4. 

Tahapan ini semua deskriptor sudah nampak. 

g. Mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok menuliskan 

hasil percobaan 

Indikator mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok 

menuliskan hasil percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan 

juga sama yaitu guru mendatangi tiap-tiap kelompok, guru membantu 
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kelompok yang mengalami kesulitan, serta guru memberi kesempatan pada 

semua siswa untuk berpartisipasi membuat hasil percobaan. Tahapan ini guru 

lupa memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, sehingga 

suasana kelas sedikit gaduh. 

h. Membimbing kelompok mempresentasikan hasil percobaan 

Indikator mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok 

menuliskan hasil percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan 

juga sama yaitu guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan, guru merespon setiap presentasi hasil 

percobaan, serta guru memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi kelompok lainnya. Tahapan ini guru lupa memberi 

motivasi kepada siswa untuk mempresentasikan hasil percobaan, hal ini 

mengakibatkan belum semua siswa termotivasi untuk berani mempresentasikan 

hasil percobaan. 

i. Memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan 

Indikator memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok 

menyimpulkan hasil percobaan, antara pertemuan I dan pertemuan II masing-

masing mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak pada setiap pertemuan 

juga sama yaitu guru memberikan respon yang ramah dan menyenangkan 

sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab, guru memotivasi siswa 

untuk membuat kesimpulan dari percobaan, serta guru memberikan 
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kesempatan pada siswa untuk mengutarakan kesimpulannya.  Tahapan ini 

deskriptor yang belum nampak yaitu guru tidak menerima jawaban secara 

serempak, sehingga banyak siswa secara bersamaan mengutarakan 

pendapatnya. 

j. Memberikan penguatan kepada siswa 

Indikator memberikan penguatan kepada siswa, antara pertemuan I dan 

pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memberikan kata-kata pujian, 

penghargaan, dan persetujuan, guru memberikan acungan jempol atau tepuk 

tangan pada siswa, serta guru memberikan bintang prestasi pada siswa. Pada 

tahapan ini deskriptor yang belum nampak guru tidak langung menyatakan 

salah apabila ada siswa yang memberikan jawaban kurang tepat karena semua 

siswa yang mengutarakan pendapatnya sudah tepat. 

k. Memberikan evaluasi kepada siswa 

Indikator memberikan evaluasi kepada siswa, antara pertemuan I dan 

pertemuan II masing-masing mendapatkan skor 4. Tahapan ini semua 

deskriptor sudah nampak. 

 

4.1.2.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pelaksanaan tindakan siklus II yaitu 

pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan yang diikuti oleh 37 siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Observasi aktivitas siswa pada Siklus II 

No 

Indikator Aktivitas Siswa dengan 

Menerapkan Metode 

Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Perolehan Skor Rata-rata 

Siklus I 
Pert 1 Pert 2 

1 Mengajukan pertanyaan/ permasalahan 2,7 2,8  2,75 

2 Merumuskan hipotesis dengan bimbingan 

guru 2,7  2,8  2,75 

3 Menentukan variabel bebas, terikat, 

kontrol dengan bimbingan guru 2,2  2,4  2,3 

4 Mendengarkan penjelasan guru 2,8 3,4  3,1 

5 Melakukan, mengamati, serta menuliskan 

hasil percobaan 2,8  3,2  3 

6 Mendiskusikan dan mempresentasikan 

hasil percobaan 2,4  2,7  2,55 

7 Menjawab pertanyaan guru dan membuat 

kesimpulan dari hasil percobaan 
2,6  2,7  2,65 

8 Mengerjakan soal evaluasi 3,3 3,7  3,5 

Jumlah Skor yang Diperoleh 21,5 23,7  22,6 

Kriteria Baik Baik Baik 
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menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  pada pertemuan I 

diperoleh skor rata-rata yaitu 21,5, sedangkan pada pertemuan II diperoleh skor 

rata-rata yaitu 23,7. Nilai skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II sebesar 22,6 

dengan kriteria baik. Adapun setiap indikator akan dirinci sebagai berikut:  

a. Mengajukan pertanyaan/ permasalahan 

Pertemuan I indikator Mengajukan pertanyaan/ permasalahan diperoleh 

skor rata-rata 2,7 yaitu ada 10 anak mendapat skor 2 dan 27 anak mendapat 

skor 3. Pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor rata-rata 2,8 yaitu ada 

7 anak mendapat skor 2 dan 30 anak mendapat skor 3. Tahap ini deskriptor 

yang sering nampak yaitu siswa berinteraksi dengan siswa lain tentang 

perumusan permasalahan, siswa berinteraksi dengan guru tentang perumusan 

permasalahan, serta siswa mengutarakan pendapat. Siswa belum ada yang 

memberikan saran dari pendapat siswa lain tentang permasalahan. 

b. Merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru 

Pertemuan I indikator merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru, 

diperoleh skor rata-rata 2,7 yaitu ada 10 anak mendapat skor 2, 26 anak 

mendapat skor 3, dan 1 anak mendapat skor 4. Pertemuan II terjadi 

peningkatan, diperoleh skor rata-rata 2,8 yaitu 6 anak mendapat skor 2, 30 anak 

mendapat skor 3, dan 1 anak mendapat skor 4. Tahap ini deskriptor yang sering  

yaitu siswa berinteraksi dengan siswa lain dengan bimbingan guru tentang 

perumusan hipotesis, siswa mengutarakan pendapat, serta siswa mencatat 

rumusan hipotesis di buku. Walaupun belum banyak, tetapi ada satu siswa 

yang berani menuliskan hipotesis di papan tulis. 
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c. Menentukan variabel bebas, terikat, kontrol dengan bimbingan guru 

Pertemuan I indikator menentukan variabel bebas, terikat, kontrol 

dengan bimbingan guru, diperoleh skor rata-rata 2,2 yaitu ada 28 anak 

mendapat skor 2, dan 9 anak mendapat skor 3. Pertemuan II diperoleh skor 

rata-rata 2,4 yaitu 21 anak mendapat skor 2, 15 anak mendapat skor 3, dan 1 

anak mendapat skor 4. Tahap ini deskriptor yang sering nampak adalah siswa 

berinteraksi dengan siswa lain dengan bimbingan guru tentang variabel bebas, 

terikat, kontrol dan siswa mencatat variabel bebas, terikat, kontrol di buku. 

Walaupun belum banyak tetapi sudah ada beberapa siswa yang berani 

berpendapat dan ada satu siswa yang berani menuliskan variabel di papan tulis. 

d. Mendengarkan penjelasan guru 

Pertemuan I indikator mendengarkan penjelasan guru, pada pertemuan I 

hasil skor rata-rata yang diperoleh 2,8 yaitu 5 anak mendapat skor 2, 31 anak 

mendapat skor 3, serta 1 anak mendapat 4. Pertemuan II hasil skor rata-rata 

yang diperoleh 3,4 yaitu ada 1 anak mendapat skor 2, 17 anak mendapat skor 3, 

serta 19 anak mendapat skor 4. Tahap ini hampir semua deskriptor sudah 

nampak, namun masih sedikit siswa yang mau bertanya atau menjawab 

pertanyaan dari guru seputar penjelasan yang dilakukan guru.  

e. Melakukan, mengamati, serta menuliskan hasil percobaan 

Pertemuan I indikator melakukan, mengamati, serta menuliskan hasil 

percobaan, diperoleh skor rata-rata 2,8 yaitu ada 7 anak mendapat skor 2, 29 

anak mendapat skor 3, serta 1 anak mendapat skor 4. Pertemuan II terjadi 

peningkatan, diperoleh skor rata-rata 3,2 yaitu ada 29 anak mendapat skor 3 
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dan 8 anak mendapat skor 4. Tahap ini deskriptor yang sering nampak yaitu 

siswa saling membantu dengan anggota kelompok yang lain, siswa dengan 

teliti melihat, memegang hasil percobaan, serta siswa menuliskan hasil 

pengamatan di buku. Sebagian siswa yang sudah fokus terhadap kegiatan 

kelompoknya, tetapi masih ada beberapa siswa yang cenderung bermain sendiri 

bahkan ada beberapa yang mengganggu kegiatan kelompok lain. 

f. Mendiskusikan dan mempresentasikan hasil percobaan 

Pertemuan I indikator mendiskusikan dan mempresentasikan hasil 

percobaan, diperoleh skor rata-rata 2,4 yaitu ada 619anak yang mendapat skor 

2 dan 18 anak mendapat skor 3. Pertemuan II terjadi peningkatan, skor rata-rata 

yang diperoleh 2,7 yaitu ada 10 anak mendapat skor 2, 26 anak mendapat skor 

3, serta 1 anak mendapat skor 4. Tahap ini deskriptor yang sering muncul yaitu 

siswa mendiskusikan hasil pengamatan yang telah dituliskan, siswa 

membacakan hasil diskusi di depan kelas dan siswa memberi tanggapan dari 

kegiatan presentasi kelompok lain. Ada satu anak saat presentasi di depan kelas 

yang sudah berani menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

g. Menjawab pertanyaan guru dan membuat kesimpulan dari hasil percobaan 

Pertemuan I indikator menjawab pertanyaan guru dan membuat 

kesimpulan dari hasil percobaan, mendapat skor rata-rata 2,6 yaitu ada 13 anak 

mendapat skor 2, 23 anak mendapat skor 3, dan 1 anak mendapat skor 4. 

Pertemuan II terjadi peningkatan, skor rata-rata yang diperoleh 2,7 yaitu ada 10 

anak mendapat skor 2, 26 anak mendapat skor 3, dan 1 anak mendapat skor 4. 

Tahap ini deskriptor yang sering nampak yaitu siswa menjawab pertanyaan 
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guru yang berkaitan dengan hasil percobaan, siswa berinteraksi dengan sesama 

anggota kelompok mendiskusikan kesimpulan hasil percobaan, dan siswa 

menuliskan hasil kesimpulan di buku. Ada beberapa siswa yang berpendapat 

mengutarakan kesimpulan hasil percobaan tetapi jumlahnya masih sedikit. 

h. Mengerjakan soal evaluasi 

Pertemuan I indikator mengerjakan soal evaluasi, diperoleh skor rata-

rata 3,3 yaitu ada 1 anak mendapat skor 2, 22 anak mendapat skor 3, serta 14 

anak mendapat skor 4. Pertemuan II terjadi peningkatan, diperoleh skor rata-

rata 3,7 yaitu ada 8 mendapat skor 3 dan 29 anak skor 4. Tahap ini hampir 

semua deskriptor sudah nampak, namun ada beberapa siswa yang mengerjakan 

soal melebihi alokasi waktu yang disediakan, hal ini bukan karena alokasi 

waktu yang kurang namun siswa tersebut terlihat bermain sendiri bahkan 

mengganggu temannya saat siswa yang lain mengerjakan soal. 

 

4.1.2.3.3 Deskripsi Observasi Hasil Belajar Siswa 

Observasi hasil belajar sebanyak 37 siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 

dalam pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan 

menggunakan tes tertulis yang dilaksanakan dalam setiap akhir pembelajaran pada 

pertemuan I maupun pertemuan II. Tes ini berupa soal isian yang dikerjakan 

secara individual. 
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Tabel di atas menunjukkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 

dalam pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan. 

Pada pertemuan I maupun pertemuan II jumlah siswa yang tuntas sebanyak 29 

anak (78%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 8 anak (22%), sehingga 

diperoleh data yang sama yaitu jumlah rata-rata siswa yang tuntas pada siklus II 

sebanyak 29 anak (78%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 8 anak (22%). 

Hasil belajar pada siklus II menunjukkan dengan menggunakan metode 

eksperimen berbasis lingkungan pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01,  dari sebelum dilakukan tindakan dan 

setelah dilakukan tindakan, Siklus I, dan kemudian di siklus II ini. Data awal 

menunjukkan prosentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 46%, pada siklus I 

meningkat menjadi 68%, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 78%. Peneliti 

membuat patokan keberhasilan melakukan penelitian dengan prosentase 

ketuntasan hasil belajar siswa minimal 80%, sehingga masih perlu diadakan siklus 

III untuk mencapai indikator tersebut. 

 

4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi digunakan untuk menganalisis data  yang diperoleh dari 

pelaksanaan pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siklus II. Kelemahan apa saja yang masih ada di siklus II 

selanjutnya akan direvisi untuk memperbaiki pada proses pembelajaran pada 

siklus III. 
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 Hal-hal yang perlu diadakan perbaikan dalam siklus II telah dirumuskan 

oleh peneliti bersama guru kolaborator sebagai berikut:  

a.  Keterampilan guru terdapat temuan masalah diantaranya guru kurang 

memelihara keterlibatan semua siswa, jadi ada beberapa siswa yang tidak 

mengikuti proses pembelajaran dengan optimal. Guru masih kesulitan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, karena memang 

dari siswa itu sendiri yang belum terbiasa dengan istilah-istilah percobaan 

sehingga perlu waktu bagi siswa supaya lebih terbiasa. Guru kurang 

memusatkan perhatian siswa pada saat kelompok melakukan percobaan, 

ada beberapa siswa yang membuat suasana kelas menjadi sedikit gaduh. 

Pada saat bagian kelompok mempresentasikan hasil percobaan, guru 

kurang memberi motivasi pada siswa sehingga balum semua siswa 

bersemangat untuk melakukan presentasi. Bagian memberikan pertanyaan 

dan menyimpulkan hasil percobaan, guru kurang bisa mengendalikan 

kelas, sehingga banyak anak yang berpendapat mengucapkan bersama-

sama yang membuat kelas sedikit ramai. 

b. Indikator siswa mengajukan permasalahan, belum terlihat siswa yang 

memberikan saran dari siswa lain yang berpendapat. Masih sedikit siswa 

yang berani maju menuliskan rumusan hipotesis atau variabel di depan 

kelas, juga masih sedikit siswa yang berani presentasi ataupun 

mengutarakan kesimpulan yang telah dibuatnya. Terdapat beberapa siswa 

yang belum fokus terhadap kegiatan kelompoknya saat kelompok 

melakukan percobaan, juga terdapat beberapa siswa yang masih gaduh 
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bermain sendiri bahkan juga ada beberapa yang mengganggu temannya 

saat mangerjakan soal evaluasi sampai dirinya kehabisan waktu unutk 

mengerjakan soal.  

c. Hasil rata-rata belajar siswa terjadi peningkatan. Pada siklus I yaitu 

sebanyak 24 siswa yang tuntas (68%), pada siklus II meningkat sebanyak 

29 siswa yang tuntas (78%), tetapi masih dibawah kriteria yang diharapkan 

akan tercapai pada penelitian yang dilakukan ini. 

 

4.1.2.5 Revisi 

Refleksi pada siklus II memperlihatkan bahwa pembelajaran IPA 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan perlu diperbaiki untuk 

melanjutkan ke siklus III. Masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan 

lagi. Perbaikan pada siklus II antara lain: 

a. Guru lebih bisa memelihara keterlibatan siswa. Guru diharapkan mampu 

merangkai kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Guru bisa selalu 

memfokuskan kegiatan yang dilakukan siswa supaya tercapai tujuan dari 

percobaan yang dilakukan serta supaya kondisi kelas selalu kondusif, 

Diharapkan guru juga bisa selalu memberi motivasi pada siswa supaya 

lebih bersemangat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa lebih dibiasakan melakukan kegiatan percobaan, sehingga siswa 

akan lebih aktif di dalam kegiatan percobaan. Siswa diharapkan bisa 

membuat rumusan hipotesis, menentukan variabel kemudian menarik 

kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukannya, serta siswa tidak 
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canggung lagi untuk berpendapat. Diharapkan dalam mengerjakan evaluasi 

siswa lebih tenang mengerjakan soal, tidak mengganggu teman yang lain, 

sehingga dapat menyelesaikan soal tepat waktu. 

c. Perbaikan keterampilan guru dan aktivitas siswa di atas, diharapakan dapat 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar klasikal siswa sehingga tercapai 

indikator yang diharapkan.   

 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1 Perencanaan 

Perencanan penelitian pada siklus III meliputi: 

a. Menyiapkan RPP skenario pembelajaran dengan penerapan metode 

eksperimen berbasis lingkungan. 

b. Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan. 

c. Menyiapkan sumber belajar. 

d. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

e. Menyiapkan instrumen berupa lembar observasi dan catatan lapangan. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa soal tes. 

 

4.1.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Mei 

2012. Pendahuluan dimulai guru  melakukan pengkondisikan kelas, mengucapkan 

salam, berdoa, dan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru melakukan apersepsi 
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dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah melihat persawahan 

di pegunungan?”, “Ada yang tahu bentuknya seperti apa?”, kemudian guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran kepada para siswa. 

Kegiatan inti di dalamnya guru mengajak siswa keluar ruangan kelas 

untuk melihat perumahan penduduk yang berada di sebelah timur sekolah yang 

kontur tanahnya miring. Selanjutnya guru mengajak siswa kembali masuk 

ruangan untuk melihat gambar dan video persawahan terasering menggunakan 

LCD, guru kemudian membimbing siswa menentukan permasalahan untuk diteliti 

dengan menanyakan kepada siswa, “Mengapa persawahan tersebut dibuat seperti 

tangga”?, “Apa ada kaitannya dengan peristiwa longsor?”. Guru menjelaskan 

langkah-langkah percobaan, kemudian membimbing siswa menyusun hipotesis 

serta menentukan variabel dari hipotesis yang telah disusun bersama-sama. Siswa 

dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-

langkah percobaan yang akan dilaksanakan, guru memberikan LKS, alat dan 

bahan. Semua kelompok melakukan percobaan. Selesai melakukan percobaan, 

setiap kelompok dengan bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan berdiskusi 

menuliskan hasil percobaan. Hasil diskusi dipresentasikan oleh masing-masing 

kelompok dengan perwakilan anggotanya di depan kelas, kemudian guru 

memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil percobaan untuk 

mengarahkan siswa membuat kesimpulan. Tahap selanjutnya siswa dengan 

bimbingan guru membuat kesimpulan dari serangkaian percobaan yang telah 

dilakukan, guru kemudian menawarkan kepada siswa yang berani untuk  

mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke depan kelas. 
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Kegiatan penutup diawali siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 

yang telah dilakukan. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya. Guru memberikan 

soal evaluasi untuk dikerjakan siswa secara individu. Kegiatan penutup diakhiri 

guru mengarahkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang telah diajarkan 

dan materi yang akan datang. 

 

4.1.3.3 Observasi 

4.1.3.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pelaksanaan tindakan siklus III 

yaitu pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus III 

No 

Indikator Keterampilan Guru dengan 

Menerapkan Metode 

Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Skor yang 

Diperoleh 

1 Melakukan apersepsi 4 

2 Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ 

permasalahan berkaitan dengan materi dan  

lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

3 

3 Membimbing siswa merumuskan hipotesis 4 

4 Membimbing siswa menentukan variabel 

bebas, terikat, control 
4 

5 Mengelompokkan siswa dan menjelaskan 

langkah-langkah percobaan 
4 

6 Memberikan LKS dan membagi alat serta 

bahan percobaan 
4 

7 Mengontrol kegiatan kelompok serta 

membimbing kelompok menuliskan hasil 

percobaan 

3 

8 Membimbing kelompok mempresentasikan 

hasil percobaan 
3 

9 Memberikan pertanyaan  dan membimbing 

kelompok menyimpulkan hasil percobaan 
4 

10 Memberikan penguatan kepada siswa 4 

11 Memberikan evaluasi kepada siswa 4 

Jumlah Skor yang Diperoleh 41 

Kriteria Sangat baik 
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Tabel keterampilan guru pada siklus III di atas menunjukkan jumlah skor 

yang diperoleh guru dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Ngaliyan 01 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  dengan skor sebesar 41 

dengan sangat baik. Adapun setiap indikator akan dirinci sebagai berikut: 

a. Melakukan apersepsi 

Siklus III indikator melakukan apersepsi, mendapat skor 4. Pada 

tahapan ini semua deskriptor telah nampak. 

b. Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan materi dan lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

Indikator mendorong siswa mengajukan pertanyaan, siklus ini 

mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak yaitu guru memberikan petunjuk 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran, guru merespon pendapat siswa, serta 

deskriptor yang muncul selanjutnya yaitu guru menggunakan ekspresi lisan dan 

tulisan, pada tahapan ini guru melupakan deskriptor guru memelihara 

keterlibatan siswa. 

c. Membimbing siswa merumuskan hipotesis 

Indikator membimbing siswa merumuskan hipotesis, siklus ini 

mendapatkan skor 4. Pada tahap ini semua deskriptor telah nampak. 

d. Membimbing siswa menentukan variabel bebas, terikat, kontrol 

Indikator membimbing siswa merumuskan hipotesis, siklus ini 

mendapatkan skor 4. Pada tahap ini semua deskriptor telah nampak. 
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e. Mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah percobaan 

Indikator mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah 

percobaan, mendapatkan skor 4. Pada tahap ini semua deskriptor telah nampak. 

f. Memberikan LKS dan membagi alat serta bahan percobaan 

Indikator Memberikan LKS dan membagi alat serta bahan percobaan, 

mendapatkan skor 4. Tahapan ini semua deskriptor telah nampak. 

g. Mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok menuliskan 

hasil percobaan 

Indikator mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok 

menuliskan hasil percobaan, mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru mendatangi tiap-tiap kelompok, 

guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan, serta guru memberi 

kesempatan pada semua siswa untuk berpartisipasi membuat hasil percobaan. 

Tahapan ini guru lupa memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi, sehingga suasana kelas sedikit gaduh. 

h. Membimbing kelompok mempresentasikan hasil percobaan 

Indikator mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok 

menuliskan hasil percobaan, mendapatkan skor 3. Deskriptor yang nampak 

pada setiap pertemuan juga sama yaitu guru memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaan, guru merespon setiap 

presentasi hasil percobaan, serta guru memberikan kesempatan bagi kelompok 

lain untuk menanggapi presentasi kelompok lainnya. Tahapan ini guru lupa 

memberi motivasi kepada siswa untuk mempresentasikan hasil percobaan, 
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tetapi hal ini tidak berpengaruh kepada minat siswa untuk melakukan 

presentasi karena siswa sudah mulai terbiasa dengan metode ini. 

i. Memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan 

Indikator memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok 

menyimpulkan hasil percobaan, mendapatkan skor 4. Tahap ini semua 

deskriptor telah nampak. 

j. Memberikan penguatan kepada siswa 

Indikator memberikan penguatan kepada siswa, mendapatkan skor 4. 

Tahap ini semua deskriptor telah nampak. 

k. Memberikan evaluasi kepada siswa 

Indikator memberikan evaluasi kepada siswa, mendapatkan skor 4. 

Tahapan ini semua deskriptor sudah nampak. 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan 

metode eksperimen berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 

dari siklus I, II, sampai siklus III yang akan diperjelas pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.9 

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

No 
Indikator Keterampilan Guru dengan 

Menerapkan Metode 
Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Siklus I 
  

Siklus 
II 

Siklus 
III 

1 Melakukan apersepsi 2 3,5 4 

2 Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ 
permasalahan berkaitan dengan materi dan  
lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

2 3 3 

3 Membimbing siswa merumuskan hipotesis 2,5 3 4 

4 Membimbing siswa menentukan variabel 
bebas, terikat, control 

2,5 3 4 

5 Mengelompokkan siswa dan menjelaskan 
langkah-langkah percobaan 

2 3 4 

6 Memberikan LKS dan membagi alat serta 
bahan percobaan 

3 4 4 

7 Mengontrol kegiatan kelompok serta 
membimbing kelompok menuliskan hasil 
percobaan 

2 3 3 

8 Membimbing kelompok mempresentasikan 
hasil percobaan 

2 3 3 

9 Memberikan pertanyaan  dan membimbing 
kelompok menyimpulkan hasil percobaan 

2 3 4 

10 Memberikan penguatan kepada siswa 2 3 4 

11 Memberikan evaluasi kepada siswa 3 4 4 

Jumlah Skor yang Diperoleh 25 35,5 41 

Kriteria Cukup Baik 
Sangat 

baik 
 

 

 

 



134 
 

 
 

Tabel keterampilan guru di atas akan lebihnya digambarkan pada diagram 
berikut ini: 

 

Gambar 4.8 : Diagram  hasil observasi keterampilan guru siklus I, II, dan siklus III 

Keterangan: 

1. Melakukan apersepsi 

2. Mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan yang berkaitan 

dengan materi dan lingkungan yang dapat di eksperimenkan 

3. Membimbing siswa merumuskan hipotesis 

4. Membimbing siswa menentukan variabel bebas, terikat, kontrol 

5. Mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah percobaan 

6. Memberikan LKS dan membagi alat serta bahan percobaan 

7. Mengontrol kegiatan kelompok serta membimbing kelompok menuliskan 

hasil percobaan 

8. Membimbing kelompok mempresentasikan hasil percobaan 

9. Memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan 
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10. Memberikan penguatan kepada siswa 

11. Memberikan evaluasi kepada siswa 

 

4.1.3.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pelaksanaan tindakan siklus III yaitu 

pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan yang diikuti oleh 37 siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi aktivitas siswa pada Siklus III 

No 
Indikator Aktivitas Siswa dengan 

Menerapkan Metode 
Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Skor yang 
Diperoleh 

1 Mengajukan pertanyaan/ permasalahan 2,8 

2 Merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru 2,9 

3 Menentukan variabel bebas, terikat, kontrol 
dengan bimbingan guru 

2,7 

4 Mendengarkan penjelasan guru 3,8 

5 Melakukan, mengamati, serta menuliskan hasil 
percobaan 

3,5 

6 Mendiskusikan dan mempresentasikan hasil 
percobaan 

2,9 

7 Menjawab pertanyaan guru dan membuat 
kesimpulan dari hasil percobaan 

2,8 

8 Mengerjakan soal evaluasi 3,8 

Jumlah Skor yang Diperoleh 25,2 

Kriteria Baik 
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Tabel aktivitas siswa pada siklus III di atas menunjukkan jumlah skor yang 

didapatkan oleh 37 siswa di kelas IV SDN Ngaliyan 01 dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  sebesar 25,2 dengan 

kriteria baik. Adapun setiap indikator akan dirinci sebagai berikut:  

a. Mengajukan pertanyaan/ permasalahan 

Indikator Mengajukan pertanyaan/ permasalahan diperoleh skor 2,8 

yaitu ada 6 anak mendapat skor 2 dan 31 anak mendapat skor 3. Tahap ini 

deskriptor yang sering nampak yaitu siswa berinteraksi dengan siswa lain 

tentang perumusan permasalahan, siswa berinteraksi dengan guru tentang 

perumusan permasalahan, serta siswa mengutarakan pendapat. Siswa belum 

ada yang memberikan saran dari pendapat siswa lain tentang permasalahan. 

b. Merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru 

Indikator merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru, diperoleh skor 

2,9 yaitu ada 4 anak mendapat skor 2, 29 anak mendapat skor 3, dan 4 anak 

mendapat skor 4. Tahap ini deskriptor yang sering  yaitu siswa berinteraksi 

dengan siswa lain dengan bimbingan guru tentang perumusan hipotesis, siswa 

mengutarakan pendapat, serta siswa mencatat rumusan hipotesis di buku. 

Walaupun belum banyak, tetapi ada beberapa siswa yang berani menuliskan 

hipotesis di papan tulis. 

c. Menentukan variabel bebas, terikat, kontrol dengan bimbingan guru 

Indikator menentukan variabel bebas, terikat, kontrol dengan bimbingan 

guru, diperoleh skor 2,7 yaitu ada 8 anak mendapat skor 2, dan 29 anak 

mendapat skor 3. Tahap ini deskriptor yang sering nampak adalah siswa 
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berinteraksi dengan siswa lain dengan bimbingan guru tentang variabel bebas, 

terikat, kontrol dan siswa mencatat variabel bebas, terikat, kontrol di buku. 

Walaupun belum banyak tetapi sudah ada beberapa siswa yang berani 

berpendapat atau berani menuliskan variabel di papan tulis. 

d. Mendengarkan penjelasan guru 

Indikator mendengarkan penjelasan guru, pada pertemuan I hasil skor 

yang diperoleh 3,8 yaitu 5 anak mendapat skor 3, dan 32  anak mendapat 4. 

Tahap ini hampir semua deskriptor sudah nampak, namun ada beberapa siswa 

yang masih diam saat diberi pertanyaan oleh guru seputar penjelasan yang 

dilakukan guru.  

e. Melakukan, mengamati, serta menuliskan hasil percobaan 

Indikator melakukan, mengamati, serta menuliskan hasil percobaan, 

diperoleh skor 3,5 yaitu ada 15 anak mendapat skor 3, dan 22 anak mendapat 

skor 4. Tahap ini  hampir semua deskriptor sudah nampak, tetapi masih ada 

satu, dua siswa yang cenderung bermain sendiri bahkan ada mengganggu 

kegiatan kelompok lain. 

f. Mendiskusikan dan mempresentasikan hasil percobaan 

Indikator mendiskusikan dan mempresentasikan hasil percobaan, 

diperoleh skor 2,9 yaitu ada 3 anak yang mendapat skor 2, 29 anak mendapat 

skor 3, serta 5 anak mendapat skor 4. Tahap ini deskriptor yang sering muncul 

yaitu siswa mendiskusikan hasil pengamatan yang telah dituliskan, siswa 

membacakan hasil diskusi di depan kelas dan siswa memberi tanggapan dari 
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kegiatan presentasi kelompok lain. Ada beberapa anak saat presentasi di depan 

kelas yang sudah berani menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

g. Menjawab pertanyaan guru dan membuat kesimpulan dari hasil percobaan 

Indikator menjawab pertanyaan guru dan membuat kesimpulan dari 

hasil percobaan, mendapat skor 2,8  yaitu ada 6 anak mendapat skor 2, 30 anak 

mendapat skor 3, dan 1 anak mendapat skor 4. Tahap ini deskriptor yang sering 

nampak yaitu siswa menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan hasil 

percobaan, siswa berinteraksi dengan sesama anggota kelompok 

mendiskusikan kesimpulan hasil percobaan, dan siswa menuliskan hasil 

kesimpulan di buku. Ada sebagian siswa yang berani berpendapat 

mengutarakan kesimpulan hasil percobaan. 

h. Mengerjakan soal evaluasi 

Indikator mengerjakan soal evaluasi, diperoleh skor 3,8  yaitu ada 5 

anak mendapat skor 3 dan 32 anak mendapat skor 4. Tahap ini hampir semua 

deskriptor sudah nampak, namun ada lima siswa yang mengerjakan soal 

melebihi alokasi waktu yang disediakan, hal ini bukan karena alokasi waktu 

yang kurang namun siswa tersebut terlihat bermain sendiri bahkan 

mengganggu temannya saat siswa yang lain mengerjakan soal. 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan 

metode eksperimen berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 

dari siklus I, II, sampai siklus III yang akan diperjelas pada tabel berikut ini: 

 

 



139 
 

 
 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi aktivitas siswa pada Siklus I, II, dan III 

 

 

 

 

No 

Indikator Aktivitas Siswa dengan 

Menerapkan Metode 

Eksperimen Berbasis Lingkungan 

Siklus I Siklus II 
Siklus 

III 

1 Mengajukan pertanyaan/ permasalahan 1,85 2,75 2,8 

2 Merumuskan hipotesis dengan bimbingan 

guru 
1,95 2,75 2,9 

3 Menentukan variabel bebas, terikat, 

kontrol dengan bimbingan guru 
2,1 2,3 2,7 

4 Mendengarkan penjelasan guru 2,6 3,1 3,8 

5 Melakukan, mengamati, serta menuliskan 

hasil percobaan 
2,6 3 3,5 

6 Mendiskusikan dan mempresentasikan 

hasil percobaan 
1,95 2,55 2,9 

7 Menjawab pertanyaan guru dan membuat 

kesimpulan dari hasil percobaan 
2,65 2,65 2,8 

8 Mengerjakan soal evaluasi 2,75 3,5 3,8 

Jumlah Skor yang Diperoleh 18,5 22,6 25,5 

Kriteria Cukup Baik Baik 
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7. Menjawab pertanyaan guru dan membuat kesimpulan dari hasil 

percobaan 

8. Mengerjakan soal evaluasi 

 
4.1.3.3.3 Deskripsi Observasi Hasil Belajar Siswa 

Observasi hasil belajar sebanyak 37 siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 

dalam pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan 

menggunakan tes tertulis yang dilaksanakan dalam akhir pembelajaran. Tes ini 

berupa soal isian yang dikerjakan secara individual, observasi hasil belajar siswa 

pada siklus III diperjelas dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.12 

Observasi Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria 
Data yang 

Diperoleh 

1 Jumlah siswa tuntas 33 

2 Jumlahsiswa tidak tuntas 4 

3 Presentase ketuntasan siswa 89% 

4 Presentase ketidaktuntasan 

siswa 11% 

5 Nilai tertinggi 100 

6 Nilai terendah 60 

7 Nilai rata-rata 83,1 
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4.1.3.4 Refleksi 

Refleksi digunakan untuk menganalisis data  yang diperoleh dari 

pelaksanaan pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siklus III. Hal-hal yang perlu diadakan perbaikan dalam siklus III 

telah dirumuskan oleh peneliti bersama guru kolaborator sebagai berikut:  

a. Keterampilan guru secara keseluruhan sudah meningkat, hal ini terbukti 

dari skor yang diperoleh guru pada siklus III sebesar 41 dengan kriteria 

sangat baik. Guru sudah bisa menghidupkan suasana kelas, sehingga 

dalam proses pembelajaran terjadi interaksi aktif antara guru dan siswa, 

walaupun ada beberapa deskriptor yang masih belum nampak tetapi tidak 

begitu mempengaruhi proses pembelajaran. 

b. Aktivitas siswa terlihat ada peningkatan skor pada setiap siklusnya, siklus 

III mendapat skor 25,2 dengan kategori baik, skor ini sudah hampir 

mendekati kriteria sangat baik. Walaupun masih ada satu, dua siswa yang 

belum begitu aktif dalam mengikuti prose pembelajaran, tetapi secara 

keseluruhan sudah tercapai kondisi siswa yang selalu aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

c. Hasil rata-rata belajar siswa terjadi peningkatan. Siklus I yaitu sebanyak 

24 siswa yang tuntas (68%), pada siklus II meningkat sebanyak 29 siswa 

yang tuntas (78%), dan pada siklus III meningkat sebanyak 33 siswa yang 

tuntas. (89%). kriteria yang diharapkan sudah tercapai pada siklus ini. 
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4.1.3.5 Revisi 

a. Refleksi pada siklus III memperlihatkan bahwa pembelajaran IPA 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan sudah baik. 

Keterampilan guru sudah mendapatkan skor 41 dengan kriteria sangat 

baik, tetapi alangkah baiknya apabila guru senantiasa belajar untuk 

meningkatkan keterampilan mengajarnya, selalu berinovasi membuat 

suatu yang baru di dalam sebuah pembelajaran sehingga siswa selalu 

tertarik mengikuti proses pembelajaran. 

b. Aktivitas siswa pada siklus III mendapat skor 25,2 dengan kriteria baik, 

dimana skor tersebut hampir mendekati kriteria sangat baik. Siswa harus 

lebih dibiasakan melakukan kegiatan percobaan, sehingga siswa akan lebih 

aktif di dalam kegiatan percobaan. Siswa akan mudah  membuat rumusan 

hipotesis, menentukan variabel kemudian menarik kesimpulan dari 

percobaan yang telah dilakukannya, serta siswa tidak canggung lagi untuk 

berpendapat apabila sudah terbiasa melakukannya. 

c. Tahapan siklus III ketuntasan klasikal belajar siswa mencapai 89%. 

Keterampilan guru dan aktivitas siswa sudah mencapai indikator yang 

ditetapkan peneliti yaitu sekurang-kurangnya mendapat kriteria baik, 

Ketuntasan klasikal hasil belajar juga sudah melebihi indikator yang 

ditetapkan peneliti yaitu 80%, sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil 

pada siklus ke III dan penelitian dinyatakan berhenti pada siklus ini.   
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan dari hasil observasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 pada setiap siklusnya. 

Djamarah (2010: 99)  berpendapat kedudukan guru memiliki arti penting dalam 

pembelajaran, arti penting ini bertolak dari tugas guru  yang cukup berat untuk 

mencerdaskan anak didiknya. Hal ini menghendaki seorang guru untuk 

melengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan yang diharapakan dapat 

membantu dalam menjalankan tugas guru dalam interaksi edukatif. Hasil 

observasi keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 25 kriteria 

cukup, siklus II 35,5 kriteria baik, dan siklus III 41 kriteria sangat baik. 

Indikator melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) guru 

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

mendapat skor 4. Anitah (2008: 8.6) menyatakan bahwa keterampilan membuka 

pelajaran adalah usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran, Apabila 

pembelajaran dibuka dengan baik maka proses selanjutnya akan berjalan baik 

pula. Pernyataan tersebut terbukti ketika guru mendapat skor 2 kegiatan 

pembelajaran terlihat siswa masih belum begitu tertarik ataupun belum begitu 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siklus II dan III guru mendapat skor 3 

dan 4 terlihat siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran daripada 

siklus sebelumnya, terlihat banyak siswa yang menyatakan pendapatnya. 
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Indikator guru mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan 

berkaitan dengan materi dan lingkungan (keterampilan mengelola kelas) guru 

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

Siklus I terlihat siswa cenderung mengobrol sendiri, sedikit yang berkomentar, 

sehingga guru kesulitan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sedangkan pada 

siklus II dan III suasana kelas kondusif, terjadi interaksi antara siswa dengan guru 

sehingga terlihat pembelajaran yang lebih hidup. Hal  ini sesuai dengan apa yang 

dinyatakan Hasibuan dan Moedjiono (2009: 82) keterampilan mengelola kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan  memelihara kondisi belajar 

yang baik dan mengembalikan kondisi belajar yang baik apabila terjadi gangguan 

dalam proses belajar mengajar serta mempengaruhi terhadap keberhasilan 

kegiatan intruksional. 

Indikator guru membimbing siswa merumuskan hipotesis (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan) dan Indikator guru membimbing 

siswa menetukan variabel (keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan), guru mendapat skor rata-rata yang sama pada tiap siklusnya, yaitu 

pada siklus I skor 2,5, siklus II skor 3, dan siklus III skor 4. Kedua indikator ini 

pada siklus I belum terlihat adanya interaksi siswa dengan guru, siswa masih 

bingung mengenai apa itu hipotesis dan variabel yang telah dijelaskan guru, 

sedangkan siklus II dan III terlihat interaksi siswa dengan siswa maupun siswa 

dengan guru, siswa dengan arahan dari guru mengemukakan pendapatnya tentang 

hipotesis dan variabel. Selaras dengan pernyataan Anitah (2008: 8.52) 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang berhasil ditandai 
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dengan (1) terjadi hubungan (interaksi) yang akrab dan sehat antara guru dan 

siswa; (2) siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan apa yang 

dibutuhannya; (3) siswa dilibatkan dalam penentuan cara belajar. 

Indikator guru mengelompokkan siswa dan menjelaskan langkah-langkah 

percobaan (keterampilan menjelaskan), guru mendapat skor rata-rata pada siklus I 

skor 2, siklus II skor 3, dan siklus III skor 4. Siklus I terlihat masih banyak siswa 

yang kurang memperhatikan penjelasan guru, siswa cenderung berbicara dengan 

siswa yang lain, hal ini mengakibatkan banyak siswa yang tidak mengetahui 

langkah-langkah yang harus dilakukan saat percobaan. Siklus II dan III terlihat 

siswa memperhatikan dari apa yang disampaikan guru, lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa lancar untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Sesuai 

dengan apa yang dinyatakan Marno dan Idris (2009: 95) bahwa kegiatan 

menjelaskan merupakan aktivitas mengajar yang tidak dapat dihindari oleh guru. 

Untuk menyampaikan bahan pelajaran yang berkaitan dengan hubungan antar 

konsep, guru perlu menjelaskan secara runtut dan urut, sehingga dapat membantu 

siswa belajar memahami berbagai konsep dan meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi saat pembelajaran. 

Indikator guru memberikan LKS dan alat serta bahan percobaan 

(keterampilan mengadakan variasi), guru mendapat skor rata-rata pada siklus I 

skor 3, siklus II skor 4, dan siklus III skor 4. Anitah (2008: 7.39-7.40) variasi 

dalam pembelajaran bertujuan untuk menghilangkan kebosanan, meningkatkan 

motivasi siswa, mengembangkan rasa keingintahuan siswa, dan meningkatkan 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut 



149 
 

 
 

selaras dengan apa yang terjadi pada pnelitian ini. Siklus I karena belum terbiasa 

terlihat beberapa siswa masih kesulitan melakukan langkah-langkah percobaaan, 

namun pada siklus II dan III terlihat siswa lebih tertarik mengikuti setiap tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, siswa lebih aktif, siswa lebih antusias dalam 

memecahkan permasalahan yang diberikan guru. Keterampilan mengadakan 

variasi juga akan dikuasai apabila guru sudah metode atau cara yang digunakan 

oleh guru membuat variasi tersebut, jadi secara tidak langsung apabila guru sudah 

menguasai keterampilan ini maka guru juga sudah menguasai metode eksperimen 

berbasis lingkungan dengan baik pula. 

Indikator guru mengontrol kegiatan kelompok dan membimbing kelompok 

menuliskan hasil percobaan (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

dan perseorangan) dan indikator guru membimbing kelompok mempresentasikan 

hasil percobaan (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan 

perseorangan), guru mendapatkan skor yang sama pada tiap siklusnya, yaitu siklus 

I skor 2, siklus II skor 3, dan siklus III skor 3. Kedua indikator ini pada siklus I 

memperlihatkan guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran 

dikarenakan siswa belum terbiasa mengungkapkan pendapatnya, sehingga sisw 

masih canggung untuk berpendapat. Siklus II terlihat siswa lebih mendominasi 

kegiatan pembelajaran, banyak siswa yang mengutarakan pendapatnya dalam 

kelompok, guru hanya memberi pengarahan agar perhatian siswa terpusat pada 

topik kegiatan selanjutnya siswa dapat menjalankan proses diskusi bersama 

kelompoknya dengan baik. Hasibuan dan Moedjiono (2009: 89-91) berpendapat 

bahwa komponen memimpin diskusi kelompok kecil meliputi berupaya 
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memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisa pandangan siswa, 

meningkatkan keberanian berpendapat siswa, menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi siswa, serta menutup diskusi. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa 

yang terjadi pada indikator ini. 

Indikator guru memberikan pertanyaan dan membimbing kelompok 

menyimpulkan hasil percobaan (keterampilan bertanya), skor rata-rata yang 

diperoleh guru pada siklus I skor 2, siklus II skor 3, dan siklus III skor 4. Siklus I 

belum terlihat interaksi yang baik antara siswa dengan guru, dalam memberikan 

pertanyaan guru masih menggunakan kata-kata yang kaku. Siklus II guru 

membuat pertanyaan dengan kata-kata yang tidak kaku dengan menggunakan 

bahasa umum sehingga terlihat banyak siswa yang berani memberikan 

jawabannya. Suasana kelas juga terlihat lebih hidup. Hal ini selaras dengan 

pendapat Usman (2009: 74) bahwa bertanya merupakan ucapan verbal yang 

meminta respon dari seseorang yang dikenai. Respons yang diberikan dapat 

berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan, 

stimulus untuk kemampuan berfikir, serta pertanyaan yang diajukan dengan penuh 

kehangatan dan rasa simpati akan mendapat respon yang berbeda dengan yang 

diajukan secara dingin dan sikap tak acuh. 

Indikator guru memberikan penguatan (keterampilan memberi penguatan), 

guru mendapat skor rata-rata pada siklus I skor 2, siklus II skor 3, siklus III 

mendapat skor 4. Anitah (2008: 7.34) berpendapat bahwa penguatan mendorong 

siswa untuk mengulangi atau meningkatkan perilaku yang baik, meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara 
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iklim kelas yang kondusif. Sesuai dengan pendapat tersebut pada Siklus I guru 

belum memberikan penguatan secara penuh mengakibatkan hanya ada beberapa 

siswa yang bersedia mengutarakan pendapatnya. Siklus II dan III setelah 

mengalami peningkatan skor terlihat siswa lebih antusias dalam perpendapat 

ataupun mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran.  

Indikator guru memberikan evaluasi pada siswa (keterampilan menutup 

pelajaran), guru mendapat skor rata-rata pada siklus I yaitu 3, siklus II skor 4, dan 

siklus III skor 4. Secara keseluruhan indikator ini berhasil memberikan informasi 

pada guru tentang tingkat keberhasilan mengajar guru pada anak didiknya melalui 

evaluasi yang diberikan guru, karena sesuai dengan pernyataan Permana (2001: 

231) bahwa dalam kegiatan menutup pelajaran guru harus mampu memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui 

tingkat pencapaian kompetensi siswa. 

Temuan hasil penelitian di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan  

Anitah (2008: 7.5-8.50) yaitu ada delapan keterampilan mengajar/ membelajarkan 

yang sangat berperan menentukan kualitas pembelajaran, kedelapan keterampilan 

ini muncul dalam temuan hasil penelitian, diantaranya: keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pembahasan pemaknaan temuan hasil 

observasi keterampilan guru ini menunjukkan adanya peningkatan pada tiap 

siklusnya, ini membuktikan bahwa penerapan metode eksperimen berbasis 
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lingkungan dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan guru. 

Meningkatnya keterampilan guru akan  mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar 

siswa yang juga akan meningkat, karena keterampilan guru sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan dari hasil observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 pada setiap siklusnya. Aktivitas 

siswa merupakan salah satu dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu pembelajaran, menurut Rohani (2010: 8) Aktivitas tersebut 

dapat berupa aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera (fisik) maupun 

aktivitas yang tidak terlihat oleh panca indera (psikis). Aktivitas siswa di 

dalamnya terdapat aktivitas yang sangat komplek. Diedrich dalam Sardiman 

(2011: 100-101) mengemukakan ada delapan aktivitas siswa dalam kegiatan 

kegiatan pembelajaran antara lain: (1) visual activities; (2) listening activities;   

(3) oral activities; (4) writing activities; (5) drawing actvities; (6) motor activities 

; (7) emotional activities; (8) mental activites. 

Indikator siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan, siswa mendapat 

skor rata-rata pada siklus I yaitu 1,85, siklus II skor 2,75, dan siklus III skor 2,8. 

Indikator siswa merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru, siswa mendapat 

skor rata-rata pada siklus I yaitu 1,95, siklus II skor 2,75, dan siklus III skor 2,9. 

Indikator siswa menentukan variabel, siswa mendapat skor rata-rata pada siklus I 

yaitu 2,1, siklus II skor 2,3 dan siklus III skor 2,7. Ketiga indikator tersebut pada  
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siklus I terlihat siswa masih pasif, sedikit yang berpendapat, sehingga 

pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Terjadi peningkatan skor pada 

siklus II dan III, terlihat banyak siswa yang berani berpendapat, berinteraksi 

dengan guru maupun siswa yang lain, bahkan ada beberapa siswa yang 

memberikan tanggapan terhadap pendapat siswa yang lain, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tiga indikator ini terbukti dapat 

menghadirkan aktivitas siswa yang sesuai dengan salah satu jenis aktivitas siswa 

dalam Hamalik (2011: 90) yaitu kegiatan-kegiatan lisan (oral) yang meliputi: 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. 

Indikator siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa mendapat skor rata-

rata siklus I yaitu 2,6, siklus II skor 3,1, siklus III skor 3,8. Indikator ini 

cenderung telihat dari siklus I sudah mendapat skor yang relatif tinggi karena 

siswa merasa penasaran saat guru memperagakan langkah-langkah percobaan, 

sehingga siswa dengan tenang mendengarkan penjelasan guru. Pelaksaan 

indikator ini terbukti adanya aktivitas siswa yang sesuai dengan salah satu jenis 

aktivitas siswa yaitu kegiatan-kegiatan mendengarkan yang meliputi: 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok. 

Indikator siswa melakukan, mengamati, dan menuliskan hasil percobaan, 

siswa mendapat skor rata-rata pada siklus I yaitu 2,6. Siklus II skor 3, dan siklus 

III skor 3,5. Siklus II dan III memperlihatkan semua anggota kelompok bersama-

sama melakukan percobaan, mengamati hasil percobaan, dan menuliskan hasil 
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percobaan. Indikator ini membuktikan adanya aktivitas siswa yang sesuai dengan 

pendapat Deidrich dalam Sardiman (2011: 101) yaitu Motor activities: melakukan 

percobaan. Visual activities: membaca, memperhatikan percobaan, pekerjaan 

orang lain. Drawing activities,: menggambar, membuat grafik. Writing activities 

:menulis.  

Indikator mendiskusikan dan mempresentasikan hasil percobaan, siswa 

mendapat skor rata-rata siklus I yaitu1,95, siklus II 2,55, dan siklus III 2,9. Siklus 

I masih sedikit siswa yang berani presentasi, siswa cenderung memberi tanggapan 

secara bersama-sama karena siswa masih malu ataupun canggung untuk 

berpendapat sendiri. Siklus II dan III terlihat sudah banyak siswa yang berani 

melakukan presentasi. Pelaksanaan indikator ini memunculkan salah satu aktivitas 

siswa yaitu emotional activities: berani, tenang, bersemangat, gugup. 

Indikator siswa menjawab pertanyaan guru dan membuat kesimpulan dari 

hasil percobaan, skor rata-rata yang didapat siswa pada siklus I yaitu 2,65, siklus 

II skor 3,5, siklus III 3,8. Siklus I karena siswa masih kesulitan membuat 

kesimpulan karena belum terbiasa membuat, namun pada siklus II dan III dengan 

bimbingan lebih yang diberikan oleh guru sebagian besar siswa mampu membuat 

suatu kesimpulan dari percobaan. Indikator ini terbukti menghadirkan salah satu 

aktivitas siswa yaitu Mental activites: menganalisa, memecahkan soal, mengingat. 

Indikator siswa mengerjakan soal evaluasi, skor rata-rata yang di dapat 

siswa pada siklus I yaitu 2,75, siklus II skor 3.5. Siklus III skor 3,8. Secara 

keseluruhan pada indikator ini siswa semua mengerjakan soal evaluasi dengan 

baik, walaupun ada beberapa siswa yang mengerjakan melebihi alokasi waktu 
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yanng diberikan, dalam indikator ini muncul aktivitas siswa yaitu Mental 

activites: menganalisa, memecahkan soal, mengingat, serta writing activities: 

menulis. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan terbukti dapat memunculkan delapan aktivitas siswa. Pendapat 

Sardiman (2011: 96-100) bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja 

sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri baik secara rohani maupun teknis. 

Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

Aktivitas siswa bisa dikategorikan aktif apabila ada delapan aktivitas siswa. Hal 

ini terlihat dari kegiatan pembelajaran terlihat hidup, komunikasi dua arah antara 

siswa dan guru terjalin, siswa melakukan percobaan, mengamati hasil percobaan 

dan siswa berdiskusi menuliskan hasil percobaan, sebagian besar siswa juga sudah 

berani mengutarakan pendapatnya di kelas. Pemaparan temuan di atas juga 

membuktikan bahwa penggunaan metode eksperimen berbasis lingkungan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa.  

 

4.2.1.3 Observasi Hasil Belajar Siswa 

Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan dari observasi hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 pada setiap siklusnya. Rifa’i 

(2009: 85) Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar, perubahan tersebut tergantung dari apa yang 
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dipelajari peserta didik. Hasil belajar bisa diartikan juga sebagai suatu hasil yang 

diperoleh siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi 

milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang itu melakukan sesuatu. Hasil 

belajar dapat terlihat dari penguasaan pengetahuan/ keterampilan yang didapat 

siswa setelah siswa melakukan aktivitas belajar.  

Observasi hasil belajar siswa pada siswa di kelas IV SDN Ngaliyan 01 

dalam pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan  

diperoleh prosentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 

65%, yaitu dari 37 siswa terdapat 24 siswa tuntas dan 13 siswa tidak tuntas. Siklus 

I mengalami kenaikan dari sebelumnya data pra siklus dengan prosentase 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 54%, yaitu terdapat 17 siswa tuntas dan 20 

siswa tidak tuntas. Siklus II mengalami peningkatan yaitu ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa sebesar 78%, yaitu dari 37 siswa terdapat 29 siswa tuntas dan 8 

siswa tidak tuntas. Siklus III kembali mengalami peningkatan dengan prosentase 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sebesar 89%, yaitu dari 37 siswa terdapat 

33 siswa tuntas dan 4 siswa tidak tuntas. 

Thorndike dalam Anni berpendapat (2007: 26) bahwa kemajuan yang 

diperoleh dalam belajar adalah sedikit demi sedikit, ini sesuai dengan data  siklus 

I yang menunjukkan bahwa siswa belum terbiasa melakukan percobaan, baru 

sebagian siswa saja yang benar-benar memperhatikan guru dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Selain itu jumlah anggota pada tiap kelompok yang  

masih terlalu banyak mengakibatkan ada sebagian siswa yang tidak ikut 

melakukan percobaan sehingga siswa-siswa tersebut tidak mengetahui apa 
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kesimpulan yang didapat setelah melakukan percobaan dan kesulitan mengerjakan 

soal evaluasi yang berkaitan dengan hasil percobaan.  

Siklus II terlihat guru sudah mengusai metode yang digunakan, siswa juga 

sudah mulai terbiasa dengan metode yang digunakan guru. Anni (2007: 5) 

mengatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar, oleh karena 

itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Pernyataan ini selaras 

dengan apa yang terjadi pada siklus II, saat siswa dididik untuk menemukan 

jawaban suatu permasalahan dengan melakukan percobaan, hasil yang diperoleh 

setelahnya adalah siswa lebih yakin, lebih bertanggung jawab terhadap 

jawabannya dari permasalahan yang diberikan. Siklus II terlihat sebagian besar 

anak dengan percaya diri berpedapat mengenai hasil dari percobaan, karena 

jawaban yang mereka dapat bukan asal saja, melainkan dari data yang diperoleh 

saat mereka sendiri yang melakukan percobaan.  

Siklus III mengalami kenaikan dari siklus-siklus sebelumnya. 4 anak yang 

belum tuntas ini juga mendapat skor yang masih rendah pada observasi aktivitas 

siswa. Permasalahan mereka timbul dari individu mereka masing-masing, seperti 

saat guru menjelaskan langkah percobaan siswa tersebut tidak memperhatikan, 

kemudian saat melakukan percobaan siswa tersebut hanya berpangku tangan pada 

anggota yang lain, tanpa mau membantu meringankan kerja kelompok. Saat guru 

memberi pertanyaan pada siswa-siswa tersebut, mereka hanya diam enggan 
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mengeluarkan pendapatnya sehingga saat mengerjakan soal evaluasi empat siswa 

tersebut mengalami kesulitan. 

Rata-rata hasil belajar klasikal siswa menggunakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan meningkat pada setiap siklusnya, yaitu terlihat di siklus I 

diperoleh prosentase ketuntasan belajar siswa sebesar 65%, siklus II sebesar 78%, 

dan siklus III sebesar 89%. Hal ini membuktikan bahwa metode eksperimen 

berbasis lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Ngaliyan 01. Hamdani (2011: 60) mengatakan ketuntasan klasikal belajar ideal 

siswa adalah 85%, sehingga ketuntasan klasikal belajar pada siklus ini yaitu 89% 

sudah mencapai ketuntasan ideal serta sudah melebihi kriteria indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan dari penelitian ini yaitu 80%, sehingga 

penelitian dinyatakan berhasil dan diakhiri pada siklus III. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, jelas terlihat adanya peningkatan 

baik itu berupa keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa, maupun hasil 

belajar dari sebelum dan setelah menggunakan  menggunakan metode eksperimen 

berbasis lingkungan. 

Peningkatan keterampilan guru terlihat pada data yang didapat yaitu siklus 

I mendapat skor 25 kriteria cukup, siklus II mendapat skor 35,5 kriteria baik, dan 

siklus III mendapat skor 41 kriteria sangat baik. Bagian aktivitas siswa juga 

meningkat, data yang didapat yaitu siklus I mendapat skor 18,45 kriteria cukup, 

siklus II mendapat skor 22,6 kriteria baik, dan siklus III mendapat skor 25,2 
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kriteria baik. Setelah adanya peningkatan keterampilan guru dan aktivitas maka di 

iringi dengan meningkatnya hasil belajar siswa yaitu pada siklus I 65% siswa 

tuntas, siklus II 78% siswa tuntas, dan siklus III 89% siswa tuntas. 

Data keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar yang diperoleh 

dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunakan metode eksperimen dalam 

pembelajaran IPA terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. 

Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih kompleks. 

Kegiatan pembelajaran adalah salah satu faktor dari sekian banyak faktor. Uno 

(2008: 153) menegaskan bahwa kualitas pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan selama proses pembelajaran ini berjalan dengan baik maka akan  

menghasilkan luaran yang baik pula, hal ini terbukti saat proses pembelajaran 

yaitu keterampilan guru dan aktivitas siswa sudah baik maka akan mendapatkan 

hasil belajar yang baik pula.  

Pembelajaran IPA di SD terdiri dari konsep-konsep pembelajaran. Konsep 

ini bersifat abstrak/ tidak nyata sehingga hal tersebut membuat para siswa akan 

lebih sulit dalam mempelajari sebuah ilmu dalam pembelajaran IPA. Baharuddin 

dan wahyuni (2010: 116) menyatakan bahwa  guru dapat memfasilitasi proses ini 

dengan mengajar menggunakan cara-cara yang membuat sebuah informasi 

menjadi bermakna dan relevan bagi siswa. Untuk itu guru harus memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau mengaplikasikan ide-ide 

mereka sendiri. 

Metode eksperimen berbasis lingkungan sebagai upaya guru dalam proses 

pembelajaran IPA untuk memanipulasi konsep-konsep ilmu menjadi lebih nyata 
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guna memperluas pengalaman belajar siswa. Siswa sekolah dasar dalam 

perkembangannya masih saling bergantung dengan siswa yang lain, hal ini 

membuat siswa cenderung lebih senang menghadapi permasalahan ataupun  

melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan temannya, dengan 

melakukan percobaan berkelompok, siswa akan saling membantu, saling 

berinteraksi, serta saling bertukar pendapat dengan siswa yang lain untuk mencari 

jawaban dari percobaan tersebut, hal ini selaras dengan pendapat Slavin (2010: 4) 

dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan, dan berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka 

kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

Upaya tersebut meliputi melakukan proses, mengamati proses, dan hasil 

dari proses itu. Nur (2001: 4) mendefinisikan eksperimen sebagai usaha sistemik 

yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu rumusan 

masalah atau menguji suatu hipotesis. Model pembelajaran kooperatif 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student 

oriented), pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Slavin 

(2010: 4) berpendapat dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling 

membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi, untuk mengasah 

pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam 

pemahaman masing-masing. Belajar dengan media lingkungan memungkinkan 

siswa menemukan hubungan yang sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan 
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penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata. Metode ini sebelum siswa 

melakukan percobaan, guru terlebih dahulu mengajak siswa keluar ruangan untuk 

melihat lingkungan nyata yang dikaitkan guru dengan materi yang akan diajarkan 

sehingga siswa dapat mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Saat 

berada di luar ruangan siswa terlihat senang, terlihat seperti sedang bermain yang 

sebenarnya itu merupkan bagian dari proses pembelajaran. Selaras dengan 

pendapat Uno (2011: 137) bahwa  bangkitnya motivasi belajar intrinsik siswa 

sangat dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik, yaitu behavior (lingkungan).
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 SIMPULAN 

Secara umum simpulan hasil penelitian ini didasarkan pada data hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Ngaliyan 01 dalam pembelajaran IPA setelah menggunakan metode 

eksperimen berbasis lingkungan. Data hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

a. Data hasil keterampilan guru yang didapatkan yaitu pada siklus I skor 

yang didapat 25 dengan kriteria cukup, siklus II skor yang didapat 35,5 

dengan kriteria baik, dan pada siklus III skor yang di dapat 41 dengan 

kriteria sangat baik. Data tersebut memperlihatkan bahwa keterampilan 

guru mengalami peningkatan setiap siklusnya. Peningkatan tersebut 

sudah memenuhi kategori indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya yaitu sekurang kurangnya skor ≤ 28 dengan kriteria baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan metode 

eksperimen berbasis lingkungan pada pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada 

semua aspek pengamatan yang meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir serta dalam pengelolaan suasana 

pembelajaran. 
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b. Data hasil aktivitas siswa yang didapatkan yaitu pada siklus I skor yang 

didapat 18,45 dengan kriteria cukup, siklus II skor yang didapat 22,6 

dengan kriteria baik, dan pada siklus III skor yang di dapat 25,2 dengan 

kriteria baik. Data tersebut memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas 

siswa. Peningkatan tersebut sudah memenuhi kategori indikator 

keberhasilan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sekurang 

kurangnya skor ≤ 20 dengan kriteria baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan penerapan metode eksperimen berbasis 

lingkungan pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterlibatan 

siswa untuk aktif melakukan kegiatan yang meliputi: membuat rumusan 

masalah, menyusun hipotesis, menentukan variabel, dan melakukan 

percobaan dengan menggunakan media atau alat peraga yang telah 

disediakan guru dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman-pengalaman secara konkrit serta dapat mengetahui jawaban 

yang lebih ilmiah secara langsung dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan. Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatih 

keterampilan bekerjasama, kolaborasi dan juga tanya jawab yang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. 

c. Data hasil belajar siswa yang didapatkan yaitu pada siklus I prosentase 

ketuntasan belajar siswa yang didapat  sebesar 65%. Siklus II didapat 

78%, dan pada siklus III didapat 89%. Data tersebut memperlihatkan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut sudah 

memenuhi kategori indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan 



164 
 

 
 

sebelumnya yaitu persentase ketuntasan belajar siswa sekurang 

kurangnya ≤ 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan ketuntasan belajar 

IPA mengalami peningkatan dan indikator keberhasilannya melebihi 

kriteria yang di harapkan. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan metode eksperimen 

berbasis lingkungan terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa, maka saran yang dapat disampaikan adalah: 

a. Guru perlu meningkatkan perencanaan dalam pembuatan alat/ bahan yang di 

perlukan sebelum melakukan Pembelajaran dengan metode eksperimen 

berbasis lingkungan, karena eksperimen memerlukan alat dan bahan yang 

tepat demi kelancaran pada saat melakukan percobaan serta ketepatan 

jawaban yang di harapkan. 

b. Guru perlu meningkatkan kemampuan-kemampuan dan pemahaman dalam 

melaksanakan pembelajaran eksperimen berbasis lingkungan, karena siswa 

bisa saja mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan atau petunjuk guru 

pada saat melakukan percobaan. 

c. Metode ekpserimen berbasis lingkungan dapat dijadikan salah satu alternatif 

bagi guru sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajara IPA. 

d. Seorang guru diharapkan bisa lebih memilih dan meramu berbagai metode 

dan media pembelajaran sehingga tercapai efektifitas pembelajaran yang 
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optimal. Model Pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan 

karakteristik anak usia SD. Media yang digunakan harus sekonkrit mungkin 

sehingga pelaksanaan metode dapat menjembatani interaksi antara siswa, 

guru, media, sumber belajar dan lingkungan belajar. 

e. Guru diharapkan selalu berinovasi membuat sesuatu yang baru di dalam suatu 

proses pembelajaran, karena sebaik apapun suatu metode akan terasa 

membosankan apabila dilakukan terus menerus dengan tanpa adanya suatu 

pembaharuan. 

f. Siswa diharapkan selalu berinteraksi baik dengan guru maupun dengan siswa 

yang lain saat proses pembelajaran berlangsung. 

g. Siswa diharapkan lebih mengikuti dengan baik tahap demi tahap dari suatu 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga pada tahap akhir 

pembelajaran siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

h. Metode eksperimen berbasis lingkungan dapat dijadikan salah satu alternatif 

yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran IPA pada materi yang lain 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode ini sudah terbukti dapat 

meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, sehingga diharapkan dengan 

menggunakan metode ini akan dapat memberikan jawaban dari 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPA. Pihak 

sekolah juga senantiasa diharapakan bisa menyediakan sarana dan prasarana 

yang memadai serta selalu diadakan pembaharuan guna memaksimalkan 

metode yang digunakan guru. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul :  Peningkatan kualitas pembelajaran IPA  melalui metode eksperimen 

berbasis lingkungan siswa kelas IV  SDN Ngaliyan 01 Semarang 

No Variabel Indikator Sumber data Alat / Istrumen
1 Keterampilan 

guru kelas IV 
SDN Ngaliyan 
01 pada 
pembelajaran 
IPA melalui 
metode 
eksperimen 
berbasis 
lingkungan 

1. Guru melakukan 
apersepsi 
(Keterampilan 
membuka 
pelajaran) 

2. Guru mendorong 
siswa 
mengajukan 
pertanyaan/ 
permasalahan 
berkaitan dengan 
materi dan 
lingkungan yang 
dapat di 
eksperimenkan 
(Keterampilan 
mengelola kelas) 

3. Guru 
membimbing 
siswa 
merumuskan 
hipotesis 
(Keterampilan 
mengajar 
kelompok kecil 
dan 
perseorangan) 

4. Guru 
membimbing 
siswa 
menentukan 
variabel bebas, 

1. Guru 
2. Foto 
3. Video 
4. Catatan 

lapa 
ngan 
 

1. Lembar 
pengama 
tan 
keteram 
pilan guru 

2. Catatan 
lapangan 
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terikat, kontrol 
(Keterampilan 
mengajar 
kelompok kecil 
dan 
perseorangan) 

5. Guru 
mengelompokkan 
siswa dan 
menjelaskan 
langkah-langkah 
percobaan 
(Keterampilan 
mengadakan 
variasi, 
Keterampilan 
menjelaskan) 

6. Guru 
Memberikan LKS 
dan membagi alat 
serta bahan 
percobaan 
(dengan 
memanfaatkan 
benda-benda di 
lingkungan 
sekitar) pada 
setiap kelompok 
(Keterampilan 
membimbing 
diskusi kelompok 
kecil, 
Keterampilan 
mengadakan 
variasi,) 

7. Guru mengontrol 
kegiatan 
kelompok serta 
membimbing 
kelompok 
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menuliskan hasil 
percobaan 
(Keterampilan 
membimbing 
kelompok kecil 
dan 
perseorangan) 

8. Guru 
membimbing 
kelompok 
mempresentasika
n hasil percobaan 
(Keterampilan 
membimbing 
kelompok kecil 
dan 
perseorangan) 

 
9. Guru memberikan 

pertanyaan  dan 
membimbing 
kelompok 
menyimpulkan 
hasil percobaan 
(Keterampilan 
Bertanya, 
Keterampilan 
membimbing 
diskusi kelompok 
kecil) 

10. Guru memberikan 
penguatan 
(Keterampilan 
memberi 
penguatan) 

11. Guru memberikan 
evaluasi kepada 
siswa 
(Keterampilan 
menutup 
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pelajaran) 

2 Aktivitas 
belajar siswa 
kelas IV SDN 
Ngaliyan 01 
pada 
pembelajaran 
IPA melalui 
metode 
eksperimen 
berbasis 
lingkungan 
 

1. Siswa mengajukan 

pertanyaan/ 

permasalahan 

(Oral  activities) 

2. Siswa 

merumuskan 

hipotesis dengan 

bimbingan guru 

(Oral activities, 

Writing activities) 

3. Siswa menentukan 

variabel bebas, 

terikat, kontrol 

dengan bimbingan 

guru (Oral 

activities, Writing 

activities) 

4. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

(Listening  

activities) 

5. Siswa melakukan, 

mengamati, serta 

menuliskan hasil 

percobaan (Motor  

activities, Visual 

activities, Writing 

activities,) 

1. Siswa 
2. Foto 
3. Video 
4. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 
pengamata
n aktivitas 
siswa 

2. Catatan 
lapangan 
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6. Siswa 

mendiskusikan 

dan 

mempresentasikan 

hasil percobaan 

(Oral activities, 

Emotional 

activities Mental 

activitie, Drawing 

activities) 

7. Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

dan membuat 

kesimpulan dari 

hasil percobaan 

(Emotional 

activities, Mental 

activities, Writing 

activities) 

8. Siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi (Writing 

activities) 

3 Hasil belajar 
siswa kelas IV 
SDN Ngaliyan 
01 pada 
pembelajaran 
IPA melalui 
metode 
eksperimen 
berbasis 
lingkungan 

Ketuntasan belajar 
individual 
diharapkan 
sekurang – 
kurangnya 80%  
dengan nilai 
ketuntasan ≥ 62 
dalam 
pembelajaran IPA 

Siswa Tes tertulis 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus I Pertemuan I 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/Tanggal : Rabu, 18 April 2012 

Nama guru : Sarwo Edi Prasojo 

Materi : Pengaruh angin yang menyebabkan perubahan lingkungan 

fisik 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Melakukan 
apersepsi 

 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 2 
2. Guru memberi motivasi pada siwa  
3. Guru menggambarkan garis besar 

materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan 

√ 

4. Guru membuat kaitan antara materi 
sebelumnya dan yang akan dia 
ajarkan 

 

2. Mendorong 
siswa 
mengajukan 

1. Guru memberi petunjuk yang berkaitan
dengan isi pembelajaran

√ 2 

2. Guru merespon pendapat siswa  
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pertanyaan/ 
permasala 
han berkaitan 
dengan 
materi dan  
lingkungan 
yang dapat di 
eksperimen 
kan 

3. Guru memelihara keterlibatan siswa 
 

 

4. Guru menggunakan ekspresi lisan 
dan tulisan 

√ 

3. Membim 
bing siswa 
merumuskan 
hipotesis 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
merumuskan hipotesis 

√ 2 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan rumusan 
hipotesis yang telah dibuat 

√ 

3. Guru merespon rumusan hipotesis 
yang diutarakan  siswa 

 

4. Guru membimbing siswa 
menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami 

 

4. Membim 
bing siswa 
menentu 
kan variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
menentukan variabel 
 

√ 2 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan variabel 
yang telah dibuatnya  

√ 

3. Guru merespon  variabel yang  
diutarakan siswa 
 

 

4. Guru membimbing siswa dengan 
bahasa yang mudah dipahami 

 

 

5. Mengelom 
pokkan siswa 
dan menjelas 
kan langkah-
langkah 
percobaan 

1. Guru memusatkan perhatian siswa  2 
2. Guru berkeliling kelas membantu 

siswa membentuk kelompok 
√ 

3. Guru menyampaikan langkah-
langkah percobaan dengan bahasa 
yang mudah dipahami siswa 

 

4. Guru memperagakan langkah-
langkah perobaan 

√ 

6. Memberi 
kan LKS 
serta 
membagi alat 
dan bahan 
percobaan 
(dengan 

1. Guru memberikan LKS yang relevan 
dengan materi 

√ 3 

2. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan dengan menggunakan 
benda-benda yang ada di lingkungan 
sekitar 

√ 

3. Guru memberikan alat dan bahan √ 
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memanfaat 
kan benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar) pada 
setiap 
kelompok 

percobaan yang sesuai materi dan 
tujuan pembelajaran 

4. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan yang mudah digunakan 
oleh siswa 

 

7. Mengontrol 
kegiatan 
kelompok 
serta 
membimbing 
kelompok 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Guru mendatangi tiap-tiap kelompok 
 

√ 2 

2. Guru membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan 
 

√ 

3. Guru memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi 
 

 

4. Guru memberi kesempatan pada 
semua siswa untuk berpartisipasi 
membuat hasil percobaan 

 

8. Membim 
bing 
kelompok 
mempresenta
sikan hasil 
percobaan 

1. Guru memotivasi siswa  
mempresentasikan hasil percobaan  

 2 

2. Guru memberi kesempatan kepada 
setiap kelompok mempresentasikan 
hasil percobaan 

√ 

3. Guru merespon setiap presentasi 
hasil percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan kepada 
siswa  lain menanggapi presentasi 
hasil percobaan 

 

9. Memberikan 
pertanyaan  
dan 
membimbing 
kelompok 
menyimpulk
an hasil 
percobaan 

1. Guru tidak menerima jawaban 
pertanyaan secara serempak 

 2 

2. Guru memberikan respon yang 
ramah dan menyenangkan sehingga 
timbul keberanian siswa untuk 
menjawab 

 

3. Guru memotivasi siswa untuk 
membuat kesimpulan dari percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan 
kesimpulannya 

√ 

10. Memberikan 
penguatan 
kepada siswa 

1. Guru memberikan kata-kata pujian, 
penghargaan, persetujuan dan 
sebagainya. 

√ 2 

2. Guru memberikan  acungan jempol 
atau tepuk tangan pada siswa 

√ 

3. Guru memberikan bintang prestasi 
pada siswa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Jum

11. Memb
evalua
kepada

Kriteria K

37 ≤ skor ≤ 4

28 ≤ skor < 

19 ≤ skor < 

11≤ skor < 1

mlah skor = 2

4.

 
berikan 
asi 
a siswa 

1.

2.

3.

4.

Ketuntasan 

44 

37 

28 

19 

24 kriteria C

 Guru tidak 
salah apabi
memberi ja

 Guru memb
tingkat kog
siswa 

 Guru memb
dengan ma

 Guru memb
menggunak
singkat, dan

 Guru memb
yang sesua
Jumlah S

Kateg

Sangat b

Baik 

Cukup 

Kurang

Cukup 

langsung m
ila ada siswa
awaban kura

beri evaluas
gnitif yang se

beri evaluas
ateri yang di 
beri evaluas
kan kata-kat
n mudah dip
berikan wak

ai kepada sisw
Skor Total 

gori N

baik A 

B 

C 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaran

Observer 

 

 

Sri Pungka

menyatakan 
a yang 
ang tepat 

i dengan 
esuai untuk 

i yang releva
ajarkan 
i 
a yang  jelas

pahami 
ktu  berfikir 
wa  

Nilai 

ng, 18 April 

asiningsih S. 

 

√ 

an √ 

s, 
 

√ 

178

2012 

Pd. 

3 

24 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus I Pertemuan II 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 April 2012 

Nama guru : Sarwo Edi Prasojo 

Materi : Pengaruh hujan yang menyebabkan perubahan lingkungan 

fisik 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Melakukan 
apersepsi 

 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 2 
2. Guru memberi motivasi pada siwa  
3. Guru menggambarkan garis besar 

materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan 

√ 

4. Guru membuat kaitan antara materi 
sebelumnya dan yang akan dia 
ajarkan 

 

2. Mendorong 
siswa 
mengajukan 

1. Guru memberi petunjuk yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran

√ 2 

2. Guru merespon pendapat siswa √ 
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pertanyaan/ 
permasala 
han berkaitan 
dengan 
materi dan  
lingkungan 
yang dapat di 
eksperimen 
kan 

3. Guru memelihara keterlibatan siswa 
 

 

4. Guru menggunakan ekspresi lisan 
dan tulisan 

 

3. Membim 
bing siswa 
merumuskan 
hipotesis 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
merumuskan hipotesis 

√ 3 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan rumusan 
hipotesis yang telah dibuat 

√ 

3. Guru merespon rumusan hipotesis 
yang diutarakan  siswa 

 

4. Guru membimbing siswa 
menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami 

√ 

4. Membim 
bing siswa 
menentu 
kan variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
menentukan variabel 
 

√ 3 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan variabel 
yang telah dibuatnya  

√ 

3. Guru merespon  variabel yang  
diutarakan siswa 
 

 

4. Guru membimbing siswa dengan 
bahasa yang mudah dipahami 

 

√ 

5. Mengelom 
pokkan siswa 
dan menjelas 
kan langkah-
langkah 
percobaan 

1. Guru memusatkan perhatian siswa  2 
2. Guru berkeliling kelas membantu 

siswa membentuk kelompok 
√ 

3. Guru menyampaikan langkah-
langkah percobaan dengan bahasa 
yang mudah dipahami siswa 

 

4. Guru memperagakan langkah-
langkah perobaan 

√ 

6. Memberi 
kan LKS 
serta 
membagi alat 
dan bahan 
percobaan 
(dengan 

1. Guru memberikan LKS yang relevan 
dengan materi 

√ 3 

2. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan dengan menggunakan 
benda-benda yang ada di lingkungan 
sekitar 

√ 

3. Guru memberikan alat dan bahan √ 
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memanfaat 
kan benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar) pada 
setiap 
kelompok 

percobaan yang sesuai materi dan 
tujuan pembelajaran 

4. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan yang mudah digunakan 
oleh siswa 

 

7. Mengontrol 
kegiatan 
kelompok 
serta 
membimbing 
kelompok 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Guru mendatangi tiap-tiap kelompok 
 

√ 2 

2. Guru membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan 
 

√ 

3. Guru memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi 
 

 

4. Guru memberi kesempatan pada 
semua siswa untuk berpartisipasi 
membuat hasil percobaan 

 

8. Membim 
bing 
kelompok 
mempresenta
sikan hasil 
percobaan 

1. Guru memotivasi siswa  
mempresentasikan hasil percobaan  

 2 

2. Guru memberi kesempatan kepada 
setiap kelompok mempresentasikan 
hasil percobaan 

√ 

3. Guru merespon setiap presentasi 
hasil percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan kepada 
siswa  lain menanggapi presentasi 
hasil percobaan 

 

9. Memberikan 
pertanyaan  
dan 
membimbing 
kelompok 
menyimpulk
an hasil 
percobaan 

1. Guru tidak menerima jawaban 
pertanyaan secara serempak 

 2 

2. Guru memberikan respon yang 
ramah dan menyenangkan sehingga 
timbul keberanian siswa untuk 
menjawab 

 

3. Guru memotivasi siswa untuk 
membuat kesimpulan dari percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan 
kesimpulannya 

√ 

10. Memberikan 
penguatan 
kepada siswa 

1. Guru memberikan kata-kata pujian, 
penghargaan, persetujuan dan 
sebagainya. 

√ 2 

2. Guru memberikan  acungan jempol 
atau tepuk tangan pada siswa 

√ 

3. Guru memberikan bintang prestasi 
pada siswa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Jum

11. Memb
evalua
kepada

Kriteria K
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Lampiran  4 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus I Pertemuan I 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 April 2012 

Nama siswa :  

Materi : Pengaruh angin yang menyebabkan perubahan lingkungan 

fisik 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Mengajukan 
pertanyaan/ 
permasala 
han  

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
tentang perumusan permasalahan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan guru 
tentang perumusan permasalahan 

 

3. Siswa mengutarakan pendapat 
 

 

4. Siswa memberi saran dari pendapat 
siswa lain tentang permasalahan 

 

2. Merumus 
kan 
hipotesis 
dengan 
bimbingan 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
perumusan hipotesis 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat rumusan hipotesis di  
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guru buku 
4. Siswa menuliskan rumusan hipotesis 

di papan tulis  
 

3. Menentukan 
variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 
dengan 
bimbingan 
guru 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
variabel bebas, terikat, kontrol 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat variabel bebas, 

terikat, kontrol di buku
 

4. Siswa menuliskan variabel bebas, 
terikat, kontrol di papan tulis 

 

4. Mendengar
kan 
penjelasan 
guru 

1. Siswa dengan tenang mendengarkan 
penjelasan guru 

  

2. Siswa menanggapi penjelasan guru  
3. Siswa dapat mengulangi penjelasan 

guru 
 

4. Siswa bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru 

 

5. Melakukan, 
mengamati, 
serta 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Siswa saling membantu dengan 
anggota kelompok yang lain 

  

2. Siswa fokus terhadap kegiatan 
kelompoknya dan tidak mengganggu 
kelompok lain 

 

3. Siswa dengan teliti melihat, 
memegang hasil percobaan 

 

4. Siswa menuliskan hasil pengamatan di 
buku  

 

6. Mendiskusi
kan dan 
Mempresen 
tasikan hasil 
percobaan 

1. Siswa mendiskusikan hasil 
pengamatan yang telah dituliskan 

  

2. Siswa membacakan hasil diskusi di 
depan kelas 

 

3. Siswa memberi tanggapan dari 
kegiatan presentasi kelompok lain 

 

4. Siswa menjawab pertanyaan/ 
sanggahan dari kelompok lain 

 

7. Menjawab 
pertanyaan 
guru dan 
membuat 
kesimpulan 
dari hasil 
percobaan 

1. Siswa  menjawab pertanyaan guru 
yang berkaitan dengan hasil 
percobaan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan sesama 
anggota kelompok mendiskusikan 
kesimpulan hasil percobaan   

 

3. Siswa menuliskan kesimpulan hasil 
percobaan di buku 

 

4. Siswa mengutarakan hasil percobaan  
8. Mengerja 1. Siswa mengerjakan semua soal   
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kan soal 
evaluasi 

evaluasi 
2. Siswa dengan tenang mengerjakan 

soal evaluasi 
 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
dengan kemampuan sendiri 

 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
sesuai waktu yang disediakan 

 

Jumlah Skor Total  

Jumlah skor = …………….. kriteria ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 18 April 2012 

       Observer 

 

 

 

       Firdaus Toba 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Hasil Observasi Aktivitas siswa Siklus I Pertemuan I 

NO NAMA SISWA 
Indikator 

Skor Kriteria  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 M. S. 1 1 2 2 2 1 2 2 13 C 
2 O. G. P. 1 2 1 2 2 1 2 2 13 C 
3 A. M. S. 3 2 2 3 2 3 3 3 21 B 
4 A. F. M. 3 2 2 3 3 3 3 3 22 B 
5 A. P. B. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
6 A. F. N. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 
7 B. A. N. 1 2 2 2 2 1 2 3 15 C 
8 B. P.  2 2 2 3 3 3 3 3 21 B 
9 D. P. A. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 

10 D. A. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
11 E. Y. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
12 F. H. 1 2 2 2 2 1 2 2 14 C 
13 F. D. H. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
14 F. M. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
15 F. A. 1 2 2 2 2 2 2 2 15 C 
16 F. R. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
17 F. T. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
18 M. A. 1 2 2 2 2 1 2 2 14 C 
19 M. W. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
20 N. A. S. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
21 N. C. 1 2 2 2 2 2 2 2 15 C 
22 N. A. 1 2 2 2 2 1 2 1 13 C 
23 P. A. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
24 R. D 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
25 R. D. A. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
26 R. N. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
27 R. A. 3 2 2 3 2 3 3 3 21 B 
28 S. P. 2 2 3 3 2 2 3 3 20 B 
29 S. A. 2 2 2 2 2 2 2 2 16 C 
30 S. R. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
31 S. H. 1 2 2 2 2 2 2 3 16 C 
32 S. N. W. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
33 T. A. S. 3 2 2 3 3 2 3 3 21 B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 C. D.

35 R. C.

36 S. A.

37 W. A

Jumlah skor

Rata-rata sk
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. 

.  

 

A. 

r 
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2 2

2 2

2 2

1 2

2 3 3

2 3 3

2 2 2

2 2 2

 

 

2 3 3 

2 3 3 

2 2 3 

2 2 2 

20 B

20 B
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Lampiran 5 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus I Pertemuan II 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 21 April 2012 

Nama Siswa :  

Materi : Pengaruh hujan yang menyebabkan perubahan lingkungan 

fisik 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Mengajukan 
pertanyaan/ 
permasala 
han  

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
tentang perumusan permasalahan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan guru 
tentang perumusan permasalahan 

 

3. Siswa mengutarakan pendapat 
 

 

4. Siswa memberi saran dari pendapat 
siswa lain tentang permasalahan 

 

2. Merumus 
kan 
hipotesis 
dengan 
bimbingan 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
perumusan hipotesis 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat rumusan hipotesis di  
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guru buku 
4. Siswa menuliskan rumusan hipotesis 

di papan tulis  
 

3. Menentukan 
variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 
dengan 
bimbingan 
guru 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
variabel bebas, terikat, kontrol 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat variabel bebas, 

terikat, kontrol di buku
 

4. Siswa menuliskan variabel bebas, 
terikat, kontrol di papan tulis 

 

4. Mendengar
kan 
penjelasan 
guru 

1. Siswa dengan tenang mendengarkan 
penjelasan guru 

  

2. Siswa menanggapi penjelasan guru  
3. Siswa dapat mengulangi penjelasan 

guru 
 

4. Siswa bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru 

 

5. Melakukan, 
mengamati, 
serta 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Siswa saling membantu dengan 
anggota kelompok yang lain 

  

2. Siswa fokus terhadap kegiatan 
kelompoknya dan tidak mengganggu 
kelompok lain 

 

3. Siswa dengan teliti melihat, 
memegang hasil percobaan 

 

4. Siswa menuliskan hasil pengamatan di 
buku  

 

6. Mendiskusi
kan dan 
Mempresen 
tasikan hasil 
percobaan 

1. Siswa mendiskusikan hasil 
pengamatan yang telah dituliskan 

  

2. Siswa membacakan hasil diskusi di 
depan kelas 

 

3. Siswa memberi tanggapan dari 
kegiatan presentasi kelompok lain 

 

4. Siswa menjawab pertanyaan/ 
sanggahan dari kelompok lain 

 

7. Menjawab 
pertanyaan 
guru dan 
membuat 
kesimpulan 
dari hasil 
percobaan 

1. Siswa  menjawab pertanyaan guru 
yang berkaitan dengan hasil 
percobaan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan sesama 
anggota kelompok mendiskusikan 
kesimpulan hasil percobaan   

 

3. Siswa menuliskan kesimpulan hasil 
percobaan di buku 

 

4. Siswa mengutarakan hasil percobaan  
8. Mengerja 1. Siswa mengerjakan semua soal   
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kan soal 
evaluasi 

evaluasi 
2. Siswa dengan tenang mengerjakan 

soal evaluasi 
 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
dengan kemampuan sendiri 

 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
sesuai waktu yang disediakan 

 

Jumlah Skor Total  

Jumlah skor = …………… kriteria ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 21 April 2012 

       Observer 

 

 

 

       Wakhyu Dwi P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

NO NAMA SISWA 
Indikator 

Skor Kriteria  
1 2 3 4 5 6 7 8

1 M. S. 1 2 2 2 2 1 2 2 14 C 
2 O. G. P. 1 2 2 2 2 1 2 2 14 C 
3 A. M. S. 3 2 2 3 3 3 3 3 22 B 
4 A. F. M. 3 2 2 3 3 3 3 3 22 B 
5 A. P. B. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
6 A. F. N. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 
7 B. A. N. 1 2 2 2 2 2 2 3 16 C 
8 B. P.  3 2 2 3 3 3 3 3 22 B 
9 D. P. A. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 

10 D. A. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
11 E. Y. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
12 F. H. 1 2 2 2 2 2 2 3 16 C 
13 F. D. H. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
14 F. M. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
15 F. A. 1 2 2 2 2 2 2 3 16 C 
16 F. R. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
17 F. T. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
18 M. A. 2 2 2 2 2 2 2 2 16 C 
19 M. W. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 
20 N. A. S. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 
21 N. C. 2 2 2 2 2 2 2 3 17 C 
22 N. A. 1 2 2 2 2 2 2 2 15 C 
23 P. A. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 
24 R. D 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
25 R. D. A. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
26 R. N. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
27 R. A. 3 2 2 3 3 3 3 3 22 B 
28 S. P. 2 2 3 3 3 2 3 3 21 B 
29 S. A. 2 2 2 2 2 2 2 3 17 C 
30 S. R. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
31 S. H. 2 2 2 2 2 2 2 3 17 C 
32 S. N. W. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
33 T. A. S. 3 2 2 3 3 3 3 3 22 B 
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34 C. D. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
35 R. C.  2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
36 S. A. 2 2 3 2 3 2 2 3 19 C 
37 W. A. 1 2 2 2 2 2 2 2 15 C 

Jumlah skor 579 

Rata-rata skor 19,30 

Kriteria Cukup 
 

         Observer 

  

 

        Wakhyu Dwi P.S. 
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Lampiran 6 

 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA  melalui metode eksperimen berbasis lingkungan siswa 

kelas IV  SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Siklus I Pertemuan I 

Ruang Kelas : IV (Empat) 

Nama Guru : Sarwo Edi Prasojo 

Hari/Tanggal : Rabu, 18 april 2012 

Pukul : 07.15-08.30 

Catatlah keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Pembelajaran membahas materi pengaruh angin yang menyebabkan 

perubahan lingkungan fisik. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 

menit yang diikuti oleh seluruh siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 sebanyak 37 

anak. Pendahuluan dimulai guru  melakukan pengkondisikan kelas kemudian 

mengucapkan salam, berdoa, serta melakukan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru 

melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah 

berada di depan kipas angin?”, “Apa yang kalian rasakan?”. Setelah ada beberapa 

siswa yang menjawab, guru menyalakan kipas angin yang ada di kelas serta 

menginformasikan tujuan pembelajaran kepada para siswa. 

Kegiatan inti pada tahap eksplorasi guru mengajak siswa keluar ruangan 

kelas untuk melihat pohon yang ada di sekitar sekolah saat terkena hembusan 

angin. Selanjutnya guru mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk melihat 

gambar dan video tentang pengaruh angin terhadap perubahan lingkungan fisik 
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menggunakan LCD yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Siswa terlihat 

sangat menikmati dari apa yang diperlihatkan guru. Akhir dari eksplorasi guru 

mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan berkaitan dengan materi 

dan lingkungan dengan menyuruh siswa memperkirakan apa yang terjadi apabila 

sebuah gundukan  pasir terkena hembusan angin. Terlihat belum ada siswa yang 

berani berpendapat. 

Tahap Elaborasi guru menjelaskan langkah-langkah percobaan, kemudian 

membimbing siswa menyusun hipotesis serta menentukan variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel kontrol dari hipotesis yang telah disusun bersama-sama. Guru 

selanjutnya membentuk kelas menjadi 7 kelompok, setiap kelompok terdiri 6-7 

siswa. Dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah percobaan yang akan 

dilaksanakan, setelah semua kelompok mengetahui langkah-langkah percobaan, 

guru memberikan LKS serta alat dan bahan percobaan kepada masing-masing 

kelompok yang berupa Kipas, pasir, 3 buah bak persegi panjang dari papan, serta 

nampan. Saat guru menjelaskan terlihat ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan. Semua kelompok melakukan percobaan yaitu dengan membuat 3 

gundukan pasir yang sama dalam 3 bak yang telah disediakan, kemudian masing-

masing gundukan pasir tersebut dikipas secara pelan, sedang, serta kencang. 

Amati apa yang terjadi pada ketiga gundukan tersebut. Bersamaan dengan itu guru 

berkeliling mengontrol kegiatan kelompok dan membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan. Selesai melakukan percobaan, setiap kelompok dengan 

bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan berdiskusi menuliskan hasil 

percobaan. Hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan oleh masing-masing 
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kelompok dengan perwakilan anggotanya di depan kelas, kelompok lain 

memperhatikan dan memberikan pendapat masing-masing. Terlihat ada beberapa 

perwakilan kelompok melakukan presentasi. Kemudian guru memberikan 

beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil percobaan, ad beberapa siswa yang 

memberi jawaban tetapi masih bersama-sama dengan temannya. 

Tahap konfirmasi siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan dari 

serangkaian percobaan yang telah dilakukan, pertanyaan guru pada tahap 

elaborasi sebelumnya bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk membuat 

kesimpulan pada tahap ini. Setelah semua siswa dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan, kegiatan konfirmasi diakhiri dengan guru menawarkan kepada siswa 

yang berani untuk  mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke 

depan kelas. Terlihat belum ada siswa yang berani maju ke depan kelas, siswa 

hanya sebatas mengucap pada tempat duduknya. 

Penutup diawali dengan siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan 

selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran yang telah 

dilakukan. Tahap ini siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada 

yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 
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Lampiran 7 

 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA  melalui metode eksperimen berbasis lingkungan siswa 

kelas IV  SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Siklus I Pertemuan II 

Ruang Kelas : IV (Empat) 

Nama Guru : Sarwo Edi Prasojo 

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 april 2012 

Pukul : 09.00-10.10 

Catatlah keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Pembelajaran membahas materi pengaruh hujan yang menyebabkan 

perubahan lingkungan fisik. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 

menit yang diikiuti oleh seluruh siswa kelas IV sebanyak 37 anak. Pendahuluan 

dimulai guru  melakukan pengkondisikan kelas kemudian mengucapkan salam, 

berdoa, serta melakukan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah kehujanan?”, “Apa 

yang kalian rasakan?”. Ada beberapa siswa yang menjawab pertanyaan guru, 

kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran kepada para siswa. 

Kegiatan inti pada tahap eksplorasi guru mengajak siswa keluar ruangan 

kelas untuk melihat selokan yang ada disepanjang halaman sekolah serta 

menanyakan fungsi dari selokan tersebut. Suasana kelas terlihat sedikit ribut tapi 

masih terkendali. Selanjutnya guru mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk 

melihat gambar dan video tentang pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan 
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fisik menggunakan LCD yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Akhir dari 

eksplorasi guru mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan 

berkaitan dengan materi dan lingkungan dengan menyuruh siswa memperkirakan 

apa yang terjadi saat air hujan jatuh mengenai tanah . 

Tahap  Elaborasi guru menjelaskan langkah-langkah percobaan, kemudian 

membimbing siswa menyusun hipotesis serta menentukan variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel kontrol dari hipotesis yang telah disusun bersama-sama. Guru 

selanjutnya membentuk kelas menjadi 7 kelompok, setiap kelompok terdiri 6-7 

anak. Dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah percobaan yang akan 

dilaksanakan, setelah semua kelompok mengetahui langkah-langkah percobaan, 

guru memberikan LKS serta alat dan bahan percobaan berupa: air, 1 buah gelas 

plastik, tanah, 1 buah bak persegi dari papan tanpa lubang buangan air, 1 buah bak 

persegi yang diberi 1 lubang buangan air, 1 buah bak persegi yang diberi 2  

lubang buangan air, ember, serta nampan kepada masing-masing kelompok. 

Semua kelompok melakukan percobaan dengan memasukkan tanah ke dalam 3 

bak yang telah disediakan kemudian pada masing-masing bak diberi air sebanyak 

setengah gelas, Amati apa yang terjadi pada kedua bak tersebut. Siswa terlihat 

sudah mulai terbiasa melakukan percobaan. Bersamaan dengan ini guru 

berkeliling mengontrol kegiatan kelompok dan membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan. Selesai melakukan percobaan, setiap kelompok dengan 

bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan berdiskusi menuliskan hasil 

percobaan. Hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan oleh masing-masing 

kelompok dengan perwakilan anggotanya di depan kelas, kelompok lain 
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Lampiran 8 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan I 

KKM =  ≥ 62 

NO NAMA SISWA P/L Nilai 
Keterangan 

 

1 M. S. L 55 Tidak Tuntas 

2 O. G. P. L 55 Tidak Tuntas 

3 A. M. S. P 85 Tuntas 

4 A. F. M. L 80 Tuntas

5 A. P. B. P 85 Tuntas

6 A. F. N. P 85 Tuntas

7 B. A. N. P 55 Tidak Tuntas 

8 B. P.  P 85 Tuntas

9 D. P. A. P 80 Tuntas

10 D. A. L 65 Tuntas

11 E. Y. L 70 Tuntas

12 F. H. L 50 Tidak Tuntas

13 F. D. H. P 60 Tidak Tuntas

14 F. M. L 80 Tuntas 

15 F. A. L 55 Tidak Tuntas 

16 F. R. L 85 Tuntas 

17 F. T. L 60 Tidak Tuntas

18 M. A. L 55 Tidak Tuntas

19 M. W. L 80 Tuntas

20 N. A. S. P 85 Tuntas

21 N. C. P 55 Tidak Tuntas
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22 N. A. L 55 Tidak Tuntas

23 P. A. P 80 Tuntas

24 R. D L 80 Tuntas

25 R. D. A. L 65 Tuntas

26 R. N. P 80 Tuntas

27 R. A. L 80 Tuntas

28 S. P. P 75 Tuntas

29 S. A. L 55 Tidak Tuntas

30 S. R. P 55 Tidak Tuntas

31 S. H. P 55 Tidak Tuntas

32 S. N. W. P 65 Tuntas

33 T. A. S. P 90 Tuntas

34 C. D. L 75 Tuntas

35 R. C.  P 70 Tuntas

36 S. A. P 70 Tuntas

37 W. A. L 55 Tidak Tuntas 

Jumlah 2570 

 

Jumlah tuntas 23 

Jumlah tidak tuntas 14 

Presentase tuntas klasikal 62% 

Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 50 

Nilai rata-rata 69,5 
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Lampiran 9 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan II 

KKM =  ≥ 62 

NO NAMA SISWA P/L Nilai 
Keterangan 

 

1 M. S. L 55 Tidak Tuntas 

2 O. G. P. L 60 Tidak Tuntas 

3 A. M. S. P 90 Tuntas 

4 A. F. M. L 80 Tuntas

5 A. P. B. P 85 Tuntas

6 A. F. N. P 85 Tuntas

7 B. A. N. P 60 Tidak Tuntas 

8 B. P.  P 85 Tuntas

9 D. P. A. P 80 Tuntas

10 D. A. L 70 Tuntas

11 E. Y. L 70 Tuntas

12 F. H. L 50 Tidak Tuntas

13 F. D. H. P 65 Tuntas

14 F. M. L 80 Tuntas 

15 F. A. L 60 Tidak Tuntas 

16 F. R. L 85 Tuntas 

17 F. T. L 65 Tuntas

18 M. A. L 60 Tidak Tuntas

19 M. W. L 80 Tuntas

20 N. A. S. P 90 Tuntas

21 N. C. P 60 Tidak Tuntas

22 N. A. L 60 Tidak Tuntas
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23 P. A. P 80 Tuntas

24 R. D L 85 Tuntas

25 R. D. A. L 70 Tuntas

26 R. N. P 85 Tuntas

27 R. A. L 90 Tuntas

28 S. P. P 80 Tuntas

29 S. A. L 55 Tidak Tuntas

30 S. R. P 60 Tidak Tuntas

31 S. H. P 60 Tidak Tuntas

32 S. N. W. P 70 Tuntas

33 T. A. S. P 90 Tuntas

34 C. D. L 75 Tuntas

35 R. C.  P 70 Tuntas

36 S. A. P 70 Tuntas

37 W. A. L 60 Tidak Tuntas 

Jumlah 2675 

 

Jumlah tuntas 25 

Jumlah tidak tuntas 12 

Presentase tuntas klasikal 68% 

Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 50 

Nilai rata-rata 72,3 
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Lampiran 10 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Siklus I 

Satuan Pendidikan  :   SDN Ngaliyan 01 
Kelas/Semester  :   IV (empat)/ II (dua) 
Mata Pelajaran  :   IPA 
Alokasi Waktu  :   4 x 35 menit 

 Hari/Tanggal :   Pert I Rabu, 18 April 2012 
      Pert II Sabtu, 21 april 2012 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

B. KOMPETENSI  DASAR 

10.1. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan angin sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

2. Menjelaskan pengaruh angin terhadap perubahan lingkungan fisik 

3. Menyebutkan hujan sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

4. Menjelaskan pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan fisik 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui percobaan siswa dapat menyebutkan angin sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik dengan benar 

2. Melalui percobaan siswa dapat menjelaskan pengaruh angin terhadap 

perubahan lingkungan fisik dengan benar 

3. Melalui percobaan siswa dapat menyebutkan hujan sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik dengan benar 

4. Melalui percobaan siswa dapat menjelaskan pengaruh hujan terhadap 

perubahan lingkungan fisik dengan benar 
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Karakter Bangsa yang Diharapkan 

Kedisiplinan 

Kerja sama  

Percaya diri 

Keberanian  

 

E. MATERI POKOK (terlampir) 

Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap permukaan bumi 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode pembelajaran : Eksperimen berbasis lingkungan 

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Bak persegi dari papan  8. Nampan 

2. Gelas plastik    9. Video 

3. Air     10. Gambar 

4. Tanah liat 

5. Pasir 

6. Kipas 

7. Ember 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Pertemuan Pertama 
No  KEGIATAN KARAKTER 

BANGSA 
METODE 

A. Pendahuluan ( 10 menit) 
1. Salam 
2. Doa, Presensi 
3. Apersepsi 
Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 
kepada siswa Siswa “ Apa kalian pernah 
berada di depan kipas angin?, dan menyalakan 
kipas angin yang ada di kelas secara 

Kedisipli 
nan 

Informa 
tif 
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bersamaan.apa yang kalian rasakan? 
4. Guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran 

B. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi (10 menit) 
a) Guru mengajak siswa keluar ruangan kelas 

untuk melihat langsung pengaruh angin 
yang menyebabkan perubahan pada 
lingkungan fisik 

b) Guru mengajak siswa kembali masuk 
ruangan kemudian menunjukkan gambar 
dan video yang berkaitan antara pengaruh 
angin dengan perubahan lingkungan fisik  
kepada siswa menggunakan LCD 

c) Guru mendorong siswa mengajukan 
pertanyaan/ permasalahan berkaitan dengan 
materi dan lingkungan dengan menyuruh 
siswa memperkirakan apa yang terjadi 
apabila gundukan  pasir terkena hembusan 
angin 

2. Elaborasi (25 menit) 
a) Guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan. 
b) Guru membimbing siswa menyusun 

hipotesis yang berhubungan dengan materi  
c) Guru membimbing siswa menentukan 

variabel bebas, variabel terikat, variabel 
kontrol dari hipotesis yang di susun  

d) Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok 
e) Guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan yang akan dilaksanakan dengan 
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 
media belajar 

f) Setiap kelompok diberi LKS serta alat dan 
bahan percobaan yang memanfaatkan 
benda-benda di lingkungan sekitar 

g) Siswa dalam kelompok melakukan 
percobaan. 

h) Guru berkeliling mengontrol kegiatan 
kelompok dan membantu kelompok yang 
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mengalami kesulitan. 
i) Siswa dalam kelompok dibimbing untuk 

berdiskusi menuliskan hasil percobaan. 
j) Siswa dalam kelompok dibimbing 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 
k) Kelompok lain memperhatikan dan 

memberikan pendapat masing-masing 
l) Guru memberikan pertanyaan berkaitan 

dengan hasil percobaan 
3. Konfirmasi (10 menit) 
a) Siswa dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan dari serangkaian percobaan 
yang telah dilakukan 

b) Guru memberikan reward (penghargaan) 
kepada siswa yang berani mengemukakan 
kesimpulan dari hasil percobaan  

 
 
 
 
Keberanian 

C. Penutup (15 menit) 
1. Siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses pembelajaran 
dari awal sampai akhir pembelajaran yang 
telah dilakukan. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, 
apabila ada yang belum dipahami. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
(individu). 

4. Siswa diarahkan untuk mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan dan 
materi yang akan datang. 

 Informa 
tif 
 

 

 

Pertemuan Kedua 
No  KEGIATAN KARAKTER 

BANGSA 
METODE 

A. Pendahuluan (10 menit) 
1. Salam 
2. Doa, Presensi 
3. Apersepsi 
Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 
kepada siswa Siswa “ Apa kalian pernah 

Kedisipli 
nan 

Informa 
tif 
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kehujanan?, apa yang kalian rasakan? 
4. Guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran 

B. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi (10 menit) 
a) Guru mengajak siswa keluar ruangan kelas 

untuk melihat langsung pengaruh hujan 
yang menyebabkan perubahan pada 
lingkungan fisik 

b) Guru mengajak siswa kembali masuk 
ruangan kemudian menunjukkan gambar 
dan video yang berkaitan antara pengaruh 
hujan dengan perubahan lingkungan fisik  
kepada siswa menggunakan LCD 

c) Guru mendorong siswa mengajukan 
pertanyaan/ permasalahan berkaitan dengan 
materi dan lingkungan dengan menyuruh 
siswa memperkirakan apa yang terjadi pada 
tanah saat air hujan jatuh mengenai tanah 

2. Elaborasi (25 menit) 
a) Guru membimbing siswa menyusun 

hipotesis yang berhubungan dengan materi  
b) Guru membimbing siswa menentukan 

variabel bebas, variabel terikat, variabel 
kontrol dari hipotesis yang di susun  

c) Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok 
d) Guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan yang akan dilaksanakan dengan 
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 
media belajar 

e) Setiap kelompok diberi LKS serta alat dan 
bahan percobaan yang memanfaatkan 
benda-benda di lingkungan sekitar 

f) Siswa dalam kelompok melakukan 
percobaan. 

g) Guru berkeliling mengontrol kegiatan 
kelompok dan membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan. 

h) Siswa dalam kelompok dibimbing untuk 
berdiskusi menuliskan hasil percobaan. 
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i) Siswa dalam kelompok dibimbing 
mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

j) Kelompok lain memperhatikan dan 
memberikan pendapat masing-masing 

k) Guru memberikan pertanyaan berkaitan 
dengan hasil percobaan 

3. Konfirmasi (10 menit) 
a) Siswa dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan dari serangkaian percobaan 
yang telah dilakukan 

b) Guru memberikan reward (penghargaan) 
kepada siswa yang berani mengemukakan 
kesimpulan dari hasil percobaan 

Keberanian 

C. Penutup (15 menit) 
1. Siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses pembelajaran 
dari awal sampai akhir pembelajaran yang 
telah dilakukan. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, 
apabila ada yang belum dipahami. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
(individu). 

4. Siswa diarahkan untuk mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan dan 
materi yang akan datang. 

 Informa 
tif 
 

 

I. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP). 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Heri 

Sulistyono. 

3. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Rositawaty. 

4. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Chairil 

Zamiyawati. 

5. Buku Jelajah Sains 4 karangan Rosa Kemala. 

6. Buku Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam karangan Srini M. Iskandar. 

7. Buku Model pembelajaran IPA Sekolah Dasar dan Penerapannya dalam 

KTSP karangan Sri Sulistyorini. 
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J. PENILAIAN 

1. Prosedur Tes  

- Tes Proses : Ada ( lembar pengamatan aktivitas siswa ) 

- Tes Akhir : Ada ( evaluasi ) 

2. Jenis Tes  : Tes tertulis 

3. Bentuk  Tes  : Uraian singkat 

4. Alat Tes  : Soal evaluasi,  instrumen pengamatan aktivitas siswa 

 

Semarang, 18  April 2012 

 Kolaborator       Peneliti 

  

  

Sri Pungkasiningsih, S. Pd.     Sarwo Edi Prasojo 

NIP 197505052009032003       NIM 1402408073 
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Bahan  ajar siklus I pertemuan I 

Angin 

Angin merupakan salah satu energi yang ada di bumi. Angin sepoi-sepoi sangat 

nyaman terasa di badan, terutama di daerah panas. 

 Angin memiliki manfaat yang sangat banyak bagi manusia, antara lain nelayan 

memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahu layar. Di beberapa negara, 

angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin sebagai sumber energi 

listrik dan mengambil air.  

 Gambar perahu layar dan kincir angin  memanfaatkan angin untuk 

menggerakannya. 

Selain memberikan manfaat pada manusia, angin juga memiliki pengaruh besar 

dalam peru  bahan kenampakan pada bumi. Di gurun pasir karena angin kencang 

meniup gurun pasir dan menyebabkan permukaan gurun berubah-ubah. Angin 

dapat mengikis batuan dan permukaan bumi, pengikisan tersebut dapat 

mengubah kenampakan pada permukaan bumi, baik cepat maupun lambat. 

Angin juga berpengaruh terhadap besar atau kecilnya gelombang laut. 

Gelombang air laut dapat mengubah kenampakan permukaan bumi, terutama di 

daerah pesisir pantai. Gelombang laut dapat mengikis batuan dan daratan di tepi 

pantai.  
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 Gelombang air laut dan permukaan gurun tidak rata yang disebabkan 

oleh tiupan angin. 

Jika angin bertiup kencang apa yang akan terjadi? Angin kencang dengan 

kecepatan tinggi dapat menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Angin 

kencang sambil berputar disebut angin puting beliung. Angin ini dapat menyapu 

segala yang ada di permukaan bumi, rumah-rumah, kendaraan bahkan pohon-

pohon juga dapat terangkat dan rusak. 

      Gambar angin puting beliung 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

( Siklus I pertemuan I) 

 

Tujuan 

 Membuktikan angin dapat menyebabkan perubahan lingkungan 

Alat dan Bahan  

 Kipas, pasir, 3 buah bak persegi panjang dari papan, nampan. 

Pelaksanaan kegiatan 

1. Tulislah rumusan hipotesis (dugaan jawaban) dari percobaan ini yang telah 

dirumuskan siswa dengan guru sebelumnya 

•  

2. Tulislah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari 

percobaan ini yang telah ditentukan siswa dengan guru sebelumnya 

• variabel bebas : 

• variabel terikat : 

• variabel kontrol : 

3. Lakukanlah secara berkelompok 

4. Buatlah gundukan pasir yang sama di dalam 3 bak persegi yang telah 

disediakan 

5. Kipaslah dengan perlahan gundukan pasir dalam bak nomor I, kipaslah 

dengan sedang gundukan pasir dalam bak nomor II, kipaslah dengan keras 

gundukan pasir dalam bak nomor III, berhati-hatilah jangan sampai 

matamu terkena pasir ! 
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6.  Amati dan tulis hasil percobaan dalam kolom hasil percobanmu!  

Apa yang terjadi pada 

gundukan pasir dalam bak 

nomor I 

•  

Apa yang terjadi pada 

gundukan pasir dalam bak 

nomor II 

•  

Apa yang terjadi pada 

gundukan pasir dalam bak 

nomor III 

•  

 

7. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian! 
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Kisi-Kisi Soal evaluasi siklus I pertemuan ke 1 

Jenis sekolah : SD Ngaliyan 01  Jumlah soal  : 5 

Mata pelajaran : IPA    Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP    Penyusun : Sarwo Edi P. 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya  terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.1. Mendeskripsikan 
berbagai penyebab 
perubahan lingkungan 
fisik (angin, hujan, 
cahaya matahari dan 
gelombang air laut. 

Pengaruh 
perubahan 
lingkungan 
fisik terhadap 
permukaan 
bumi 

Menyebutka
n angin 
sebagai  
penyebab 
perubahan 
lingkungan 
fisik 

Uraian 
singkat 

1-C1 
2-C1 
3-C1 

 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.1. Mendeskripsikan 
berbagai penyebab 
perubahan lingkungan 
fisik (angin, hujan, 
cahaya matahari dan 
gelombang air laut. 

Pengaruh 
perubahan 
lingkungan 
fisik terhadap 
permukaan 
bumi 

Menjelaska
n pengaruh 
angin 
terhadap 
perubahan 
lingkungan 
fisik 

Uraian 
singkat 

4-C2 
5-C2 

 

Soal evaluasi siklus I pertemuan ke 1 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan  manfaat angin bagi manusia! 

2. Sebutkan kerugian yang dapat disebabkan oleh angin puting beliung! 

3. Sebutkan contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh angin! 

4. Apa yang akan terjadi jika gundukan pasir terkena hembusan angin? 

5. Jelaskan pengaruh kekuatan hembusan angin terhadap terhadap gundukan 

pasir yang terkena hembusannya! 
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Materi bahan ajar siklus I pertemuan II 

Hujan 

Apakah kamu suka memerhatikan langit pada saat akan hujan? Ciri-ciri apa 

yang kamu lihat jika akan terjadi hujan? Tentu kamu sudah mengetahuinya. 

Jika akan terjadi hujan, langit akan mendung dan diselimuti awan yang sangat 

tebal serta ber warna kelabu. Awan tebal berwarna kelabu tersebut terdiri atas 

air dari hasil penguapan. Jika awan tersebut sudah terlalu penuh oleh air, air 

tersebut akan turun. Air yang turun dari awan itu disebut hujan. Hujan dapat 

mengubah kenampakan pada permukaan bumi. Perubahan kenampakan bumi 

yang dapat kamu lihat secara langsung adalah permukaan bumi yang asalnya 

kering akan menjadi basah jika terkena hujan. 

Gambar hujan yang mengakibatkan banjir 

Hujan sangat bermanfaat bagi manusia. Hujan menurunkan air yang berfungsi 

sebagai salah satu sumber kehidupan makhluk hidup. Hujan memberi 

keuntungan bagi tanaman pertanian yang membutuhkan banyak air, misalnya 

padi yang baru ditanam. Hujan juga dapat membuat udara menjadi lebih segar.  

Namun, jika hujan terlalu besar, akan memberikan dampak buruk bagi 

makhluk hidup. Curah hujan yang tinggi dan lama menyebabkan meluapnya 

sungai-sungai dan dapat mengakibatkan tanggul-tanggul jebol. Hal ini 

mengakibatkan air meluap ke daratan di sekitarnya. Luapan air ini dapat 

memutuskan jembatan dan mengikis jalan aspal. Selain itu, banjir juga merusak 

tanah pertanian, daerah resapan, dan bangunan.  

Selain itu, hujan yang sangat besar Tanpa di imbangi dengan sistem 

drainase(pembuangan air) yang baik dapat menyebabkan banjir. Namun, hujan 
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ini bukan merupakan faktor satu-satunya yang menyebabkan banjir. Faktor 

utamanya adalah akibat kegiatan manusia. Manusia banyak membuang sampah 

dan mengurangi daerah resapan air. Oleh karena itu, air hujan tidak dapat 

tertampung sungai atau tanah sehingga air akan meluap dan terjadilah banjir. 

Cahaya matahari 

Panas matahari juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Panas 

matahari bersama air hujan dapat mengubah lingkungan fisik daratan. Daratan 

terdiri dari berbagai macam batuan dan lapisan tanah. Panas matahari dan air 

hujan ini dapat menyebabkan pelapukan batuan dapat mengubah bentuk 

permukaan bumi seperti terbentuknya padang pasir atau tanah baru. Panas 

matahari juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya 

terjadi pada musim kemarau. Pada musim kemarau, pohon dan semak hutan 

menjadi kering. Panas matahari yang sangat terik dapat membakar ranting dan 

dedaunan kering di hutan. 

Gelombang Laut 

Jika kita mengamati laut dari pantai, air laut tampak bergerak-gerak. Gerakan 

air laut itu dinamakan gelombang. Air laut bergelombang karena tiupan angin. 

Gelombang laut ada yang kecil dan ada pula yang sangat besar. Besar kecilnya 

gelombang laut tergantung besar kecilnya angin yang bertiup. Gelombang laut 

di pantai biasanya menjadi pemandangan yang menarik. Misalnya pantai 

Anyer, Carita, Parangtritis, dan Sanur. Selain untuk objek pariwisata, 

gelombang laut juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga selancar. Gelombang 

laut dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik daratan. Gelombang laut 

bergerak dan akhirnya terhempas ke pantai. Pantai seperti gambar berikut 

terbentuk karena pengaruh gelombang laut.  
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

(Siklus I pertemuan II) 

Tujuan 

 Membuktikan hujan dapat menyebabkan perubahan lingkungan 

Alat dan Bahan  

 Air, 1 buah gelas plastik, tanah, 1 buah bak persegi panjang dari papan tanpa 

lubang buangan air, 1 buah bak persegi panjang yang diberi 1 lubang buangan 

air, 1 buah bak persegi panjang yang diberi 2  lubang buangan air, ember, 

nampan. 

Pelaksanaan kegiatan  

1. Tulislah rumusan hipotesis (dugaan jawaban) dari percobaan ini yang telah 

dirumuskan siswa dengan guru sebelumnya 

•  

2. Tulislah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari 

percobaan ini yang telah ditentukan siswa dengan guru sebelumnya 

• variabel bebas : 

• variabel terikat : 

• variabel kontrol : 

3. Lakukanlah secara berkelompok 

4. Masukkan tanah ke dalam 2 bak persegi yang telah disediakan dengan 

ukuran yang sama 

5. Siramlah tanah dengan setengah gelas air di bak nomor I (bak tanpa 

lubang pembuangan air). Siramlah tanah dengan setengah gelas air di bak 

nomor II (bak yang diberi 1 lubang pembuangan air). Siramlah tanah 

dengan setengah gelas air di bak nomor III(bak yang diberi 2 lubang 

pembuangan air). berhati-hatilah air jangan sampai tumpah ! 
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6. Amati dan tulis hasil percobaan dalam kolom hasil percobanmu!   

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang terjadi pada 

bak nomor I 

•  

Apa yang terjadi pada 

bak nomor II 

•  

Apa yang terjadi pada 

bak nomor III 

•  
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Kisi-Kisi Soal evaluasi siklus I pertemuan ke 1I 

Jenis sekolah : SD Ngaliyan 01  Jumlah soal  : 5 

Mata pelajaran : IPA    Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP    Penyusun : Sarwo Edi P. 

 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.1. Mendeskripsikan 
berbagai penyebab 
perubahan lingkungan 
fisik (angin, hujan, 
cahaya matahari dan 
gelombang air laut. 

Pengaruh 
perubahan 
lingkungan 
fisik terhadap 
permukaan 
bumi 

Menyebutka
n hujan 
sebagai 
penyebab 
perubahan 
lingkungan 
fisik 

Uraian 
singkat 

1-C1 

2-C1 

3-C1 

 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.1. Mendeskripsikan 
berbagai penyebab 
perubahan lingkungan 
fisik (angin, hujan, 
cahaya matahari dan 
gelombang air laut. 

Pengaruh 
perubahan 
lingkungan 
fisik terhadap 
permukaan 
bumi 

Menjelaska
n pengaruh 
hujan 
terhadap 
perubahan 
lingkungan 
fisik 

Uraian 
singkat 

4-C2 

5-C2 

 

Soal evaluasi siklus I pertemuan ke 1I 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan! 

2. Sebutkan contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh hujan! 

3. Sebutkan  manfaat hujan bagi manusia! 

4. Jelaskan proses terjadinya banjir saat hujan turun! 

5. Jelaskan cara pencegahan bencana banjir! 
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Kunci jawaban LKS  siklus I pertemuan I 

1. Semakin kencang hembusan angin yang diberikan, semakin terlihat 

perubahan yang terjadi pada gundukan pasir 

2. Variabel bebas  : Kekuatan hembusan angin (pelan, sedang,     

                                  kencang) 

Variabel terikat  : Perubahan yang terjadi pada gundukan pasir 

Variabel kontrol : Jenis pasir, ukuran kipas yang digunakan, ukuran  

                                   bak tempat pasir, ukuran nampan. 

7. Hembusan angin berpengaruh pada perubahan gundukan pasir, semakin 

kencang hembusan angin yang diberikan, semakin terlihat perubahan 

yang terjadi pada gundukan pasir 

 

Kunci jawaban soal evaluasi siklus I pertemuan I 

1. Untuk menggerakkan perahu layar, untuk menggerakkan kincir angin 

2. Merobohkan rumah, merobohkan pohon-pohon 

3. Permukaan gurun pasir yang berubah-ubah. 

4. Angin, sehingga gundukan pasir akan berubah bentuk 

5. Semakin kencang hembusan angin, semakin besar perubahan yang 

terjadi pada gundukan pasir 

Kriteria penilaian 

- Benar : skor 2 

- Salah : skor 0 

-   
 

 x 100 
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Kunci jawaban LKS siklus I pertemuan II 

1. Air yang disiramkan pada bak berisi tanah yang tidak diberi lubang 

pembuangan air, akan membuat genangan air. Sedangkan air yang 

disiramkan pada bak berisi tanah yang diberi lubang pembuangan air, 

tidak akan terjadi genangan air. 

2. Variabel bebas  : Banyak lubang buangan air pada bak  

Variabel terikat  : Terjadinya genangan air atau tidak dalam bak 

Variabel kontrol : Jenis tanah, debit air, ukuran  

                                   bak tempat tanah, ukuran nampan. 

3. Ada atau tidaknya saluran pembuangan air pada bak, mempengaruhi 

terjadi atau tidaknya genangan air pada bak. Semakin banyak saluran 

pembuangan air semakin sedikit genangan air yang terjadi.  

Kunci jawaban soal evaluasi siklus I pertemuan II 

1. Angin, hujan, cahaya matahari, gelombang laut 

2. Terjadinya genangan air, tanah menjadi basah 

3. Menyuburkan tanaman, membuat udara menjadi segar 

4. Hujan yang deras turun di daerah yang drainasenya tersumbat, karena 

airnya tidak bisa mengalir akhirnya terjadi genangan air di tempat 

tersebut 

5. Membuat saluran pembuangan air yang baik, jangan membuang 

sampah di sungai 

Kriteria penilaian 

- Benar : skor 2 

- Salah : skor 0 

-   
 

 x 100 
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Lampiran 11 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus II Pertemuan I 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Rabu, 25 April 2012 

Nama guru : Sarwo Edi Prasojo 

Materi : pengaruh hujan terhadap terjadinya erosi 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Melakukan 
apersepsi 

 

1. Guru menarik perhatian siswa  3 
2. Guru memberi motivasi pada siwa √ 
3. Guru menggambarkan garis besar 

materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan 

√ 

4. Guru membuat kaitan antara materi 
sebelumnya dan yang akan dia 
ajarkan 

√ 

2. Mendorong 
siswa 
mengajukan 
pertanyaan/ 

1. Guru memberi petunjuk yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran 

√ 3 

2. Guru merespon pendapat siswa √ 
3. Guru memelihara keterlibatan siswa  
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permasala 
han berkaitan 
dengan 
materi dan  
lingkungan 
yang dapat di 
eksperimen 
kan 

4. Guru menggunakan ekspresi lisan 
dan tulisan 

√ 

3. Membim 
bing siswa 
merumuskan 
hipotesis 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
merumuskan hipotesis 

√ 3 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan rumusan 
hipotesis yang telah dibuat 

√ 

3. Guru merespon rumusan hipotesis 
yang diutarakan  siswa 

√ 

4. Guru membimbing siswa 
menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami 

 

4. Membim 
bing siswa 
menentu 
kan variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
menentukan variabel 
 

√ 3 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan variabel 
yang telah dibuatnya  

√ 

3. Guru merespon  variabel yang  
diutarakan siswa 
 

 

4. Guru membimbing siswa dengan 
bahasa yang mudah dipahami 

 

√ 

5. Mengelom 
pokkan siswa 
dan menjelas 
kan langkah-
langkah 
percobaan 

1. Guru memusatkan perhatian siswa  3 
2. Guru berkeliling kelas membantu 

siswa membentuk kelompok 
√ 

3. Guru menyampaikan langkah-
langkah percobaan dengan bahasa 
yang mudah dipahami siswa 

√ 

4. Guru memperagakan langkah-
langkah perobaan 

√ 

6. Memberi 
kan LKS 
serta 
membagi alat 
dan bahan 
percobaan 
(dengan 
memanfaat 

1. Guru memberikan LKS yang relevan 
dengan materi 

√ 4 

2. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan dengan menggunakan 
benda-benda yang ada di lingkungan 
sekitar 

√ 

3. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan yang sesuai materi dan 

√ 
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kan benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar) pada 
setiap 
kelompok 

tujuan pembelajaran 
4. Guru memberikan alat dan bahan 

percobaan yang mudah digunakan 
oleh siswa 

√ 

7. Mengontrol 
kegiatan 
kelompok 
serta 
membimbing 
kelompok 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Guru mendatangi tiap-tiap kelompok 
 

√ 3 

2. Guru membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan 
 

√ 

3. Guru memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi 
 

 

4. Guru memberi kesempatan pada 
semua siswa untuk berpartisipasi 
membuat hasil percobaan 

√ 

8. Membim 
bing 
kelompok 
mempresenta
sikan hasil 
percobaan 

1. Guru memotivasi siswa  
mempresentasikan hasil percobaan  

 3 

2. Guru memberi kesempatan kepada 
setiap kelompok mempresentasikan 
hasil percobaan 

√ 

3. Guru merespon setiap presentasi 
hasil percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan kepada 
siswa  lain menanggapi presentasi 
hasil percobaan 

√ 

9. Memberikan 
pertanyaan  
dan 
membimbing 
kelompok 
menyimpulk
an hasil 
percobaan 

1. Guru tidak menerima jawaban 
pertanyaan secara serempak 

 3 

2. Guru memberikan respon yang 
ramah dan menyenangkan sehingga 
timbul keberanian siswa untuk 
menjawab 

√ 

3. Guru memotivasi siswa untuk 
membuat kesimpulan dari percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan 
kesimpulannya 

√ 

10. Memberikan 
penguatan 
kepada siswa 

1. Guru memberikan kata-kata pujian, 
penghargaan, persetujuan dan 
sebagainya. 

√ 3 

2. Guru memberikan  acungan jempol 
atau tepuk tangan pada siswa 

√ 

3. Guru memberikan bintang prestasi 
pada siswa 

√ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Jum

11. Memb
evalua
kepada

Kriteria K

37 ≤ skor ≤ 4

28 ≤ skor < 

19 ≤ skor < 

11≤ skor < 1

mlah skor = 3

4.

 
berikan 
asi 
a siswa 

1.

2.

3.

4.

Ketuntasan 

44 

37 

28 

19 

35 kriteria B

 Guru tidak 
salah apabi
memberi ja

 Guru memb
tingkat kog
siswa 

 Guru memb
dengan ma

 Guru memb
menggunak
singkat, dan

 Guru memb
yang sesua
Jumlah S

Kateg

Sangat b

Baik 

Cukup 

Kurang

Baik 

langsung m
ila ada siswa
awaban kura

beri evaluas
gnitif yang se

beri evaluas
ateri yang di 
beri evaluas
kan kata-kat
n mudah dip
berikan wak

ai kepada sisw
Skor Total 

gori N

baik A

B

C

D

 

 

 

 

 

 

 

Semaran

Observer 

 

 

Sri Pungka

menyatakan 
a yang 
ang tepat 

i dengan 
esuai untuk 

i yang releva
ajarkan 
i 
a yang  jelas

pahami 
ktu  berfikir 
wa  

Nilai 

ng, 25 April 2

asiningsih S. 

 

√ 
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√ 

√ 
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Lampiran 12 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus II Pertemuan II 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 28 April 2012 

Nama guru : Sarwo Edi Prasojo 

Materi : Pengaruh kemiringan tanah terhadap terjadinya erosi 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Melakukan 
apersepsi 

 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 4 
2. Guru memberi motivasi pada siwa √ 
3. Guru menggambarkan garis besar 

materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan 

√ 

4. Guru membuat kaitan antara materi 
sebelumnya dan yang akan dia 
ajarkan 

√ 

2. Mendorong 
siswa 
mengajukan 
pertanyaan/ 

1. Guru memberi petunjuk yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran 

√ 3 

2. Guru merespon pendapat siswa √ 
3. Guru memelihara keterlibatan siswa  
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permasala 
han berkaitan 
dengan 
materi dan  
lingkungan 
yang dapat di 
eksperimen 
kan 

 
4. Guru menggunakan ekspresi lisan 

dan tulisan 
√ 

3. Membim 
bing siswa 
merumuskan 
hipotesis 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
merumuskan hipotesis 

√ 3 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan rumusan 
hipotesis yang telah dibuat 

√ 

3. Guru merespon rumusan hipotesis 
yang diutarakan  siswa 

√ 

4. Guru membimbing siswa 
menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami 

 

4. Membim 
bing siswa 
menentu 
kan variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
menentukan variabel 
 

√ 3 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan variabel 
yang telah dibuatnya  

√ 

3. Guru merespon  variabel yang  
diutarakan siswa 
 

 

4. Guru membimbing siswa dengan 
bahasa yang mudah dipahami 

 

√ 

5. Mengelom 
pokkan siswa 
dan menjelas 
kan langkah-
langkah 
percobaan 

1. Guru memusatkan perhatian siswa  3 
2. Guru berkeliling kelas membantu 

siswa membentuk kelompok 
√ 

3. Guru menyampaikan langkah-
langkah percobaan dengan bahasa 
yang mudah dipahami siswa 

√ 

4. Guru memperagakan langkah-
langkah perobaan 

√ 

6. Memberi 
kan LKS 
serta 
membagi alat 
dan bahan 
percobaan 
(dengan 
memanfaat 

1. Guru memberikan LKS yang relevan 
dengan materi 

√ 4 

2. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan dengan menggunakan 
benda-benda yang ada di lingkungan 
sekitar 

√ 

3. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan yang sesuai materi dan 

√ 
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kan benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar) pada 
setiap 
kelompok 

tujuan pembelajaran 
4. Guru memberikan alat dan bahan 

percobaan yang mudah digunakan 
oleh siswa 

√ 

7. Mengontrol 
kegiatan 
kelompok 
serta 
membimbing 
kelompok 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Guru mendatangi tiap-tiap kelompok 
 

√ 3 

2. Guru membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan 
 

√ 

3. Guru memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi 
 

 

4. Guru memberi kesempatan pada 
semua siswa untuk berpartisipasi 
membuat hasil percobaan 

√ 

8. Membim 
bing 
kelompok 
mempresenta
sikan hasil 
percobaan 

1. Guru memotivasi siswa  
mempresentasikan hasil percobaan  

 3 

2. Guru memberi kesempatan kepada 
setiap kelompok mempresentasikan 
hasil percobaan 

√ 

3. Guru merespon setiap presentasi 
hasil percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan kepada 
siswa  lain menanggapi presentasi 
hasil percobaan 

√ 

9. Memberikan 
pertanyaan  
dan 
membimbing 
kelompok 
menyimpulk
an hasil 
percobaan 

1. Guru tidak menerima jawaban 
pertanyaan secara serempak 

 3 

2. Guru memberikan respon yang 
ramah dan menyenangkan sehingga 
timbul keberanian siswa untuk 
menjawab 

√ 

3. Guru memotivasi siswa untuk 
membuat kesimpulan dari percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan 
kesimpulannya 

√ 

10. Memberikan 
penguatan 
kepada siswa 

1. Guru memberikan kata-kata pujian, 
penghargaan, persetujuan dan 
sebagainya. 

√ 3 

2. Guru memberikan  acungan jempol 
atau tepuk tangan pada siswa 

√ 

3. Guru memberikan bintang prestasi 
pada siswa 

√ 
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Lampiran 13 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklua II Pertemuan I 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Rabu, 25 April 2012 

Materi : Pengaruh hujan terhadap terjadinya erosi 

Nama siswa: : ................................................ 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Mengajukan 
pertanyaan/ 
permasala 
han  

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
tentang perumusan permasalahan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan guru 
tentang perumusan permasalahan 

 

3. Siswa mengutarakan pendapat 
 

 

4. Siswa memberi saran dari pendapat 
siswa lain tentang permasalahan 

 

2. Merumus 
kan 
hipotesis 
dengan 
bimbingan 
guru 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
perumusan hipotesis 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat rumusan hipotesis di 

buku 
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4. Siswa menuliskan rumusan hipotesis 
di papan tulis  

 

3. Menentukan 
variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 
dengan 
bimbingan 
guru 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
variabel bebas, terikat, kontrol 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat variabel bebas, 

terikat, kontrol di buku 
 

4. Siswa menuliskan variabel bebas, 
terikat, kontrol di papan tulis 

 

4. Mendengar
kan 
penjelasan 
guru 

1. Siswa dengan tenang mendengarkan 
penjelasan guru 

  

2. Siswa menanggapi penjelasan guru  
3. Siswa dapat mengulangi penjelasan 

guru 
 

4. Siswa bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru 

 

5. Melakukan, 
mengamati, 
serta 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Siswa saling membantu dengan 
anggota kelompok yang lain 

  

2. Siswa fokus terhadap kegiatan 
kelompoknya dan tidak mengganggu 
kelompok lain 

 

3. Siswa dengan teliti melihat, 
memegang hasil percobaan 

 

4. Siswa menuliskan hasil pengamatan di 
buku  

 

6. Mendiskusi
kan dan 
Mempresen 
tasikan hasil 
percobaan 

1. Siswa mendiskusikan hasil 
pengamatan yang telah dituliskan 

  

2. Siswa membacakan hasil diskusi di 
depan kelas 

 

3. Siswa memberi tanggapan dari 
kegiatan presentasi kelompok lain 

 

4. Siswa menjawab pertanyaan/ 
sanggahan dari kelompok lain 

 

7. Menjawab 
pertanyaan 
guru dan 
membuat 
kesimpulan 
dari hasil 
percobaan 

1. Siswa  menjawab pertanyaan guru 
yang berkaitan dengan hasil 
percobaan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan sesama 
anggota kelompok mendiskusikan 
kesimpulan hasil percobaan   

 

3. Siswa menuliskan kesimpulan hasil 
percobaan di buku 

 

4. Siswa mengutarakan hasil percobaan  
8. Mengerja 

kan soal 
1. Siswa mengerjakan semua soal 

evaluasi 
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evaluasi 2. Siswa dengan tenang mengerjakan 
soal evaluasi 

 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
dengan kemampuan sendiri 

 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
sesuai waktu yang disediakan 

 

Jumlah Skor Total  

Jumlah skor = …………….. kriteria ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 25 April 2012 

       Observer 

 

 

     Wakhyu Dwi P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

NO NAMA SISWA 
Indikator 

Skor Kriteria  
1 2 3 4 5 6 7 8

1 M. S. 2 2 2 2 2 2 2 3 17 C 
2 O. G. P. 2 2 2 2 2 2 2 3 17 C 
3 A. M. S. 3 4 3 3 3 3 3 4 26 B 
4 A. F. M. 3 3 3 3 3 3 3 4 25 B 
5 A. P. B. 3 3 2 3 3 2 3 3 22 B 
6 A. F. N. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 B 
7 B. A. N. 3 3 2 3 2 3 3 3 22 B 
8 B. P.  3 3 2 3 3 3 4 4 25 B 
9 D. P. A. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 B 

10 D. A. 3 3 2 3 3 2 3 4 23 B 
11 E. Y. 2 3 2 3 3 2 3 3 21 B 
12 F. H. 2 2 2 3 2 2 2 3 18 C 
13 F. D. H. 3 3 2 3 3 3 3 4 24 B 
14 F. M. 2 2 2 3 3 2 3 4 21 B 
15 F. A. 3 3 2 3 3 3 3 3 23 B 
16 F. R. 3 3 2 3 3 2 3 3 22 B 
17 F. T. 2 2 2 3 3 2 3 3 20 B 
18 M. A. 3 2 2 2 2 2 2 3 18 C 
19 M. W. 3 3 3 3 3 2 3 3 23 B 
20 N. A. S. 3 3 3 3 3 2 3 4 24 B 
21 N. C. 3 3 2 3 3 3 2 3 22 B 
22 N. A. 2 2 2 2 2 3 2 3 18 C 
23 P. A. 3 3 3 3 3 2 3 4 24 B 
24 R. D 3 3 2 3 3 3 2 3 22 B 
25 R. D. A. 3 3 2 3 3 2 3 3 22 B 
26 R. N. 3 3 2 3 3 3 2 4 23 B 
27 R. A. 3 3 2 3 3 3 3 3 23 B 
28 S. P. 2 3 3 3 3 2 3 4 23 B 
29 S. A. 3 2 2 3 2 2 2 3 19 C 
30 S. R. 3 3 2 3 3 2 3 3 22 B 
31 S. H. 3 2 2 3 3 3 2 4 22 B 
32 S. N. W. 3 2 2 3 3 3 3 4 23 B 
33 T. A. S. 3 3 3 3 4 3 3 4 26 B 
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34 C. D. 3 3 2 4 3 3 2 4 24 B 
35 R. C.  3 3 2 3 3 3 3 3 23 B 
36 S. A. 2 3 2 3 3 2 2 3 20 B 
37 W. A. 2 3 2 2 3 2 2 2 18 C 

Jumlah skor 660

Rata-rata skor 22,00

Kriteria Baik
 

 

 Observer 

  

 

     Wakhyu Dwi P.S. 
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Lampiran 14 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklua II Pertemuan II 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 28 April 2012 

Materi : Pengaruh kemiringan tanah terhadap terjadinya erosi 

Nama siswa: : ................................................ 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Mengajukan 
pertanyaan/ 
permasala 
han  

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
tentang perumusan permasalahan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan guru 
tentang perumusan permasalahan 

 

3. Siswa mengutarakan pendapat 
 

 

4. Siswa memberi saran dari pendapat 
siswa lain tentang permasalahan 

 

2. Merumus 
kan 
hipotesis 
dengan 
bimbingan 
guru 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
perumusan hipotesis 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat rumusan hipotesis di 

buku 
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4. Siswa menuliskan rumusan hipotesis 
di papan tulis  

 

3. Menentukan 
variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 
dengan 
bimbingan 
guru 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
variabel bebas, terikat, kontrol 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat variabel bebas, 

terikat, kontrol di buku 
 

4. Siswa menuliskan variabel bebas, 
terikat, kontrol di papan tulis 

 

4. Mendengar
kan 
penjelasan 
guru 

1. Siswa dengan tenang mendengarkan 
penjelasan guru 

  

2. Siswa menanggapi penjelasan guru  
3. Siswa dapat mengulangi penjelasan 

guru 
 

4. Siswa bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru 

 

5. Melakukan, 
mengamati, 
serta 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Siswa saling membantu dengan 
anggota kelompok yang lain 

  

2. Siswa fokus terhadap kegiatan 
kelompoknya dan tidak mengganggu 
kelompok lain 

 

3. Siswa dengan teliti melihat, 
memegang hasil percobaan 

 

4. Siswa menuliskan hasil pengamatan di 
buku  

 

6. Mendiskusi
kan dan 
Mempresen 
tasikan hasil 
percobaan 

1. Siswa mendiskusikan hasil 
pengamatan yang telah dituliskan 

  

2. Siswa membacakan hasil diskusi di 
depan kelas 

 

3. Siswa memberi tanggapan dari 
kegiatan presentasi kelompok lain 

 

4. Siswa menjawab pertanyaan/ 
sanggahan dari kelompok lain 

 

7. Menjawab 
pertanyaan 
guru dan 
membuat 
kesimpulan 
dari hasil 
percobaan 

1. Siswa  menjawab pertanyaan guru 
yang berkaitan dengan hasil 
percobaan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan sesama 
anggota kelompok mendiskusikan 
kesimpulan hasil percobaan   

 

3. Siswa menuliskan kesimpulan hasil 
percobaan di buku 

 

4. Siswa mengutarakan hasil percobaan  
8. Mengerja 

kan soal 
1. Siswa mengerjakan semua soal 

evaluasi 
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evaluasi 2. Siswa dengan tenang mengerjakan 
soal evaluasi 

 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
dengan kemampuan sendiri 

 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
sesuai waktu yang disediakan 

 

Jumlah Skor Total  

Jumlah skor = …………….. kriteria ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 28 April 2012 

       Observer 

 

 

     Wakhyu Dwi P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

NO NAMA SISWA 
Indikator 

Skor Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 M. S. 2 2 2 3 3 2 2 3 19 C 
2 O. G. P. 2 2 2 3 3 2 2 3 19 C 
3 A. M. S. 3 4 3 4 4 3 3 4 28 SB 
4 A. F. M. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
5 A. P. B. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
6 A. F. N. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
7 B. A. N. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 B 
8 B. P.  3 4 3 4 3 3 4 4 28 SB 
9 D. P. A. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
10 D. A. 3 3 3 3 3 3 3 4 25 B 
11 E. Y. 2 3 2 3 3 4 3 4 24 B 
12 F. H. 2 2 2 2 3 2 2 3 18 C 
13 F. D. H. 3 3 2 4 3 3 3 4 25 B 
14 F. M. 3 3 2 3 3 2 3 4 23 B 
15 F. A. 3 3 2 4 3 3 3 3 24 B 
16 F. R. 3 3 2 3 3 3 3 4 24 B 
17 F. T. 2 2 2 4 3 3 3 4 23 B 
18 M. A. 3 3 2 4 3 2 2 4 23 B 
19 M. W. 3 3 3 4 3 2 3 4 25 B 
20 N. A. S. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
21 N. C. 3 3 2 3 3 3 2 4 23 B 
22 N. A. 2 2 2 3 3 2 2 3 19 C 
23 P. A. 3 3 3 4 4 2 3 4 26 B 
24 R. D 3 3 2 3 3 3 2 4 23 B 
25 R. D. A. 3 3 2 4 3 2 3 3 23 B 
26 R. N. 3 3 2 4 3 3 2 4 24 B 
27 R. A. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
28 S. P. 3 2 3 3 4 3 3 4 25 B 
29 S. A. 3 3 2 4 3 3 2 4 24 B 
30 S. R. 3 3 2 3 3 3 3 4 24 B 
31 S. H. 3 3 2 4 3 3 2 4 24 B 
32 S. N. W. 3 3 2 3 3 3 3 4 24 B 
33 T. A. S. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
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34 C. D. 3 3 3 3 3 3 3 4 25 B 
35 R. C.  3 3 3 3 3 3 3 4 25 B 
36 S. A. 3 3 2 3 3 3 2 4 23 B 
37 W. A. 2 3 2 3 3 2 2 2 19 C 

Jumlah skor 720 

Rata-rata skor 24,00 

Kriteria Baik 
 

         Observer 

 

 

       Wakhyu Dwi P.S. 
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Lampiran 15 

 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA  melalui metode eksperimen berbasis lingkungan siswa 

kelas IV  SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Siklus II Pertemuan I 

Ruang Kelas : IV (Empat) 

Nama Guru : Sarwo Edi Prasojo 

Hari/Tanggal : Rabu, 25 april 2012 

Pukul : 07.15-08.30 

Catatlah keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Pembelajaran membahas materi pengaruh hujan terhadap terjadinya erosi. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit yang diikuti oleh seluruh 

siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 sebanyak 37 anak. Pendahuluan dimulai guru  

melakukan pengkondisikan kelas kemudian mengucapkan salam, berdoa, serta 

melakukan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah melihat gundukan pasir 

yanng terkena air hujan “Kira-kira apa yang akan terjadi pada gundukan pasir 

tersebut?”. Sebagian siswa terlihat aktif melakukan tanya jawab saat guru 

melakukan apersepsi , kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

kepada para siswa. 

Tahap eksplorasi guru mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat 

selokan yang ada di halaman. Guru memberikan penjelasan bahwa tanah yang ada 

diselokan itu adalah tanah yang terbawa air saat hujan turun, tanah yang berada 
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disekitar halaman terkikis air hujan kemudian terbawa air sampai selokan. 

Selanjutnya guru mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk melihat gambar 

dan video tentang pengaruh hujan terhadap terjadinya erosi tanah menggunakan 

LCD yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Akhir dari eksplorasi guru 

mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan berkaitan dengan materi 

dan lingkungan dengan menyuruh siswa memperkirakan apakah akan sama 

peristiwa yang akan terjadi saat gerimis dan saat hujan lebat diperbukitan yang 

gundul. Tahap elaborasi  guru menjelaskan langkah-langkah percobaan, 

kemudian membimbing siswa menyusun hipotesis serta menentukan variabel 

bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari hipotesis yang telah disusun 

bersama-sama. Sebagian siswa yang sudah mulai aktif berpendapat tentang 

hipotesis dan variable. Guru selanjutnya membentuk kelas menjadi 9 kelompok, 

tiap kelompok terdiri 4-5 orang. Dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah 

percobaan yang akan dilaksanakan, setelah semua kelompok mengetahui langkah-

langkah percobaan, guru memberikan LKS serta alat dan bahan percobaan kepada 

masing-masing kelompok yang berupa Air, 2 buah gelas plastik, tanah, 2 buah bak 

persegi panjang dari papan yang dibuat miring, serta nampan. Semua kelompok 

melakukan percobaan yaitu dengan memasukkan tanah ke dalam 2 bak yang telah 

disediakan dengan ukuran yang sama. Siramlah bak I dengan setengah gelas air, 

kemudian bak II dengan segelas air, amati apa yang akan terjadi pada kedua bak 

tersebut. Terlihat semua kelompok dengan mudah  melakukan percobaan 

walaupun masih ada beberapa siswa yang bermain sendiri. Bersamaan dengan itu 

guru berkeliling mengontrol kegiatan kelompok dan membantu kelompok yang 
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mengalami kesulitan. Selesai melakukan percobaan, setiap kelompok dengan 

bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan berdiskusi menuliskan hasil 

percobaan. Hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan oleh masing-masing 

kelompok dengan perwakilan anggotanya di depan kelas, kelompok lain 

memperhatikan dan memberikan pendapat masing-masing. Kemudian guru 

memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil percobaan,  sebagian 

siswa yang berani mengutarakan jawabannya. Tahap konfirmasi siswa dengan 

bimbingan guru membuat kesimpulan dari serangkaian percobaan yang telah 

dilakukan, pertanyaan guru pada tahap elaborasi sebelumnya bertujuan untuk 

mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan pada tahap ini. Setelah semua 

siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan, kegiatan konfirmasi diakhiri 

dengan guru menawarkan kepada siswa yang berani untuk  mengemukakan 

kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke depan kelas. Ada beberapa siswa 

yang maju berpendapat di depan kelas. Guru juga terlihat memberikan bintang 

prestasi pada siswa yang berani berpendapat. 

Penutup diawali dengan siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan 

selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran yang telah 

dilakukan. Tahap ini siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada 

yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

siswa secara individu. Siswa terlihat lebih tenang mengerjakan soal. 
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Lampiran 16 

 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA  melalui metode eksperimen berbasis lingkungan siswa 

kelas IV  SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Siklus II Pertemuan II 

Ruang Kelas : IV (Empat) 

Nama Guru : Sarwo Edi Prasojo 

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 april 2012 

Pukul : 09.00 WIB -10.10 WIB 

Catatlah keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Pembelajaran membahas materi pengaruh kemiringan tanah terhadap 

terjadinya erosi. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit yang 

diikuti oleh seluruh siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 sebanyak 37 anak. 

Pendahuluan dimulai guru  melakukan pengkondisikan kelas kemudian 

mengucapkan salam, berdoa, serta melakukan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru 

melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah 

melihat hujan di perbukitan/ tebing? “Kira-kira apa yang akan terjadi pada tanah 

di perbukitan tersebut?”. Ada beberapa siswa yang menjawab pertanyaan, 

kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran kepada para siswa. 

Tahap eksplorasi guru mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk melihat 

sebidang tanah yang sedikit miring di halaman kelas VI. Guru memberikan 

penjelasan bahwa tanah yang miring tersebut akan mudah terkikis daripada tanah 

yang datar saat terjadi hujan, buktinya ada lebih banyak tanah yang mengendap di 



246 
 

 
 

selokan yang berada di bawah sebidang tanah yang miring tersebut. Selanjutnya 

guru mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk melihat gambar dan video 

tentang pengaruh kemiringan tanah terhadap terjadinya erosi tanah menggunakan 

LCD yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Akhir dari eksplorasi guru 

mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan berkaitan dengan materi 

dan lingkungan dengan menyuruh siswa memperkirakan apakah akan sama 

peristiwa yang terjadi pada tanah yang datar dan tanah yanng miring saat terjadi 

hujan. Terlihat ada beberapa siswa yang berani menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Tahap Elaborasi guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan, kemudian membimbing siswa menyusun hipotesis serta menentukan 

variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari hipotesis yang telah 

disusun bersama-sama. Terlihat siswa sudah mulai aktif berpendapat. Guru 

selanjutnya membentuk kelas menjadi 9 kelompok, tiap kelompok terdiri 4-5 

orang. Dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah percobaan yang akan 

dilaksanakan, setelah semua kelompok mengetahui langkah-langkah percobaan, 

guru memberikan LKS serta alat dan bahan percobaan kepada masing-masing 

kelompok yang berupa Air, 2 buah gelas plastik, tanah, 1 buah bak persegi 

panjang dari papan yang dibuat miring, 1 buah bak persegi panjang dari papan 

yang dibuat sangat miring, serta nampan. Semua kelompok melakukan percobaan 

yaitu dengan memasukkan tanah ke dalam 2 bak yang telah disediakan dengan 

ukuran yang sama. Siramlah kedua bak tersebut dengan segelas air. Amati apa 

yang akan terjadi pada kedua bak tersebut. Semua kelompok terlihat melakukan 

percobaan dengan baik. Bersamaan dengan itu guru berkeliling mengontrol 
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kegiatan kelompok dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Selesai 

melakukan percobaan, setiap kelompok dengan bimbingan guru  melakukan 

pengamatan  dan berdiskusi menuliskan hasil percobaan. Hasil diskusi ini 

kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dengan perwakilan 

anggotanya di depan kelas, kelompok lain memperhatikan dan memberikan 

pendapat masing-masing. Siswa terlihat sudah tidak canggung lagi melakukan 

presentasi, kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan 

hasil percobaan. Guru memberikan bintang prestasi pada siswa yang berani 

menjawab. Tahap konfirmasi siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan 

dari serangkaian percobaan yang telah dilakukan, pertanyaan guru pada tahap 

elaborasi sebelumnya bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk membuat 

kesimpulan pada tahap ini. Setelah semua siswa dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan, kegiatan konfirmasi diakhiri dengan guru menawarkan kepada siswa 

yang berani untuk  mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke 

depan kelas, terlihat ada beberapa siswa yang berani maju ke depan kelas. 

Penutup diawali dengan siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan 

selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran yang telah 

dilakukan. Tahap ini siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada 

yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

siswa secara individu.  
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Lampiran 17 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan I 

KKM =  ≥ 62 

NO NAMA SISWA P/L Nilai 
Keterangan 

 

1 M. S. L 55 Tidak Tuntas 

2 O. G. P. L 60 Tidak Tuntas 

3 A. M. S. P 90 Tuntas 

4 A. F. M. L 85 Tuntas

5 A. P. B. P 90 Tuntas

6 A. F. N. P 90 Tuntas

7 B. A. N. P 60 Tidak Tuntas 

8 B. P.  P 90 Tuntas

9 D. P. A. P 85 Tuntas

10 D. A. L 75 Tuntas

11 E. Y. L 75 Tuntas

12 F. H. L 55 Tidak Tuntas

13 F. D. H. P 70 Tuntas

14 F. M. L 80 Tuntas 

15 F. A. L 65 Tuntas 

16 F. R. L 85 Tuntas 

17 F. T. L 70 Tuntas

18 M. A. L 60 Tidak Tuntas

19 M. W. L 85 Tuntas

20 N. A. S. P 90 Tuntas
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21 N. C. P 70 Tuntas

22 N. A. L 60 Tidak Tuntas

23 P. A. P 85 Tuntas

24 R. D L 85 Tuntas

25 R. D. A. L 75 Tuntas

26 R. N. P 85 Tuntas

27 R. A. L 90 Tuntas

28 S. P. P 85 Tuntas

29 S. A. L 55 Tidak Tuntas

30 S. R. P 65 Tuntas

31 S. H. P 65 Tuntas

32 S. N. W. P 75 Tuntas

33 T. A. S. P 95 Tuntas

34 C. D. L 80 Tuntas

35 R. C.  P 80 Tuntas

36 S. A. P 80 Tuntas

37 W. A. L 60 Tidak Tuntas 

Jumlah 2805 

 

Jumlah tuntas 29 

Jumlah tidak tuntas 8 

Presentase tuntas klasikal 78% 

Nilai tertinggi 95 

Nilai terendah 55 

Nilai rata-rata 75,8 
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Lampiran 18 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan I 

KKM =  ≥ 62 

NO NAMA SISWA P/L Nilai 
Keterangan 

 

1 M. S. L 60 Tidak Tuntas 

2 O. G. P. L 60 Tidak Tuntas 

3 A. M. S. P 95 Tuntas 

4 A. F. M. L 95 Tuntas

5 A. P. B. P 90 Tuntas

6 A. F. N. P 90 Tuntas

7 B. A. N. P 60 Tidak Tuntas 

8 B. P.  P 95 Tuntas

9 D. P. A. P 90 Tuntas

10 D. A. L 80 Tuntas

11 E. Y. L 80 Tuntas

12 F. H. L 60 Tidak Tuntas

13 F. D. H. P 70 Tuntas

14 F. M. L 85 Tuntas 

15 F. A. L 65 Tuntas 

16 F. R. L 90 Tuntas 

17 F. T. L 70 Tuntas

18 M. A. L 60 Tidak Tuntas

19 M. W. L 85 Tuntas

20 N. A. S. P 95 Tuntas
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21 N. C. P 70 Tuntas

22 N. A. L 60 Tidak Tuntas

23 P. A. P 85 Tuntas

24 R. D L 90 Tuntas

25 R. D. A. L 80 Tuntas

26 R. N. P 90 Tuntas

27 R. A. L 95 Tuntas

28 S. P. P 85 Tuntas

29 S. A. L 55 Tidak Tuntas

30 S. R. P 70 Tuntas

31 S. H. P 70 Tuntas

32 S. N. W. P 80 Tuntas

33 T. A. S. P 100 Tuntas

34 C. D. L 85 Tuntas

35 R. C.  P 80 Tuntas

36 S. A. P 85 Tuntas

37 W. A. L 60 Tidak Tuntas 

Jumlah 2915

 

Jumlah tuntas 29

Jumlah tidak tuntas 8

Presentase tuntas klasikal 78%

Nilai tertinggi 100

Nilai terendah 55

Nilai rata-rata 78,8
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Lampiran 19 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

Satuan Pendidikan  :   SDN Ngaliyan 01 

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

Mata Pelajaran  :   IPA 

Alokasi Waktu  :   4 x 35 menit 

 Hari/Tanggal :  Pert I Rabu, 25 April 2012 

     Pert II Sabtu, 28 April 2012 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

B. KOMPETENSI  DASAR 

10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir, dan tanah longsor 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan pengaruh hujan terhadap erosi tanah 

2. Menjelaskan pengaruh hujan terhadap erosi tanah 

3. Menyebutkan pengaruh kemiringan tanah terhadap erosi tanah 

4. Menjelaskan pengaruh kemiringan tanah terhadap erosi tanah 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui percobaan siswa dapat  menyebutkan pengaruh hujan terhadap 

erosi tanah dengan benar 

2. Melalui percobaan siswa dapat menyebutkan pengaruh hujan terhadap erosi 

tanah dengan benar 

3. Melalui percobaan siswa dapat  menyebutkan pengaruh kemiringan tanah 

terhadap erosi tanah dengan benar 
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4. Melalui percobaan siswa dapat menjelaskan pengaruh kemiringan tanah 

terhadap erosi tanah dengan benar 

Karakter Bangsa Yang Diharapkan 

Kedisiplinan 

Kerja sama  

Percaya diri 

Keberanian  

 

E. MATERI POKOK (terlampir) 

Peristiwa erosi 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode pembelajaran: Eksperimen berbasis lingkungan 

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Bak persegi dari papan yang dibuat miring  6. Nampan 

2. Gelas plastik      7. Video 

3. Air       8. Gambar 

4. Tanah liat 

5. Ember 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Pertemuan Pertama 
No  KEGIATAN KARAKTER 

BANGSA 
METODE 

A. Pendahuluan ( 10 menit) 
1. Salam 
2. Doa, Presensi 
3. Apersepsi 
Guru melakukan apersepsi dengan 
bertanya kepada siswa Siswa “ Apa kalian 
pernah melihat gundukan pasir yang 
terkena air hujan?, kira-kira apa yang 

Kedisiplinan informatif 
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terjadi pada gundukan pasir tersebut? 
4. Guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran 

B. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi (10 menit) 
a) Guru mengajak siswa keluar ruangan 

kelas untuk melihat langsung erosi 
yang disebabkan oleh hujan. 

b) Guru mengajak siswa kembali masuk 
ruangan kemudian menunjukkan 
gambar dan video yang berhubungan 
dengan erosi yang disebabkan oleh 
hujan  kepada siswa menggunakan 
LCD 

c) Guru mendorong siswa mengajukan 
pertanyaan/ permasalahan berkaitan 
dengan materi dan lingkungan dengan 
menyuruh siswa memperkirakan 
apakah akan sama peristiwa yang 
terjadi saat terjadi gerimis dan hujan 
lebat di perbukitan. 

2. Elaborasi (25 menit) 
a) Guru membimbing siswa menyusun 

hipotesis yang berhubungan dengan 
materi  

b) Guru membimbing siswa menentukan 
variabel bebas, variabel terikat, 
variabel kontrol dari hipotesis yang di 
susun  

c) Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok 
d) Guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan yang akan dilaksanakan 
dengan memanfaatkan lingkungan 
sekitar sebagai media belajar 

e) Setiap kelompok diberi LKS serta alat 
dan bahan percobaan yang 
memanfaatkan benda-benda di 
lingkungan sekitar 

f) Siswa dalam kelompok melakukan 
percobaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjasama 
 
 
 
 
 
 
Percaya diri 
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g) Guru berkeliling mengontrol kegiatan 
kelompok dan membantu kelompok 
yang mengalami kesulitan. 

h) Siswa dalam kelompok dibimbing 
untuk berdiskusi menuliskan hasil 
percobaan. 

i) Siswa dalam kelompok dibimbing 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. 

j) Kelompok lain memperhatikan dan 
memberikan pendapat masing-masing 

k) Guru memberikan pertanyaan 
berkaitan dengan hasil percobaan 

3. Konfirmasi (10 menit) 
a) Siswa dengan bimbingan guru 

membuat kesimpulan dari serangkaian 
percobaan yang telah dilakukan 

a) Guru memberikan reward 
(penghargaan) kepada siswa yang 
berani mengemukakan kesimpulan dari 
hasil percobaan 

 
 
 
 
 
Keberanian 

C. Penutup (15 menit) 
1. Siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses 
pembelajaran dari awal sampai akhir 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 
bertanya, apabila ada yang belum 
dipahami. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
(individu). 

4. Siswa diarahkan untuk mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan 
dan materi yang akan datang. 

 Informatif 
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Pertemuan Kedua 
No  KEGIATAN KARAKTER 

BANGSA 
METODE 

A. Pendahuluan ( 10 menit) 
1. Salam 
2. Doa, Presensi 
3. Apersepsi 
Guru melakukan apersepsi dengan 
bertanya kepada siswa Siswa “ Apa kalian 
pernah melihat hujan diperbukitan/ 
tebing?, kira-kira apa yang terjadi pada 
tanah diperbukitan tersebut? 
4. Guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran 

Kedisiplinan informatif 

B. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi (10 menit) 
a) Guru mengajak siswa keluar ruangan 

kelas untuk melihat langsung erosi 
yang disebabkan kemiringan tanah 

b) Guru mengajak siswa kembali masuk 
ruangan kemudian menunjukkan 
gambar dan video yang berhubungan 
dengan erosi yang disebabkan oleh 
kemiringan tanah  kepada siswa 
menggunakan LCD 

c) Guru mendorong siswa mengajukan 
pertanyaan/ permasalahan berkaitan 
dengan materi dan lingkungan dengan 
menyuruh siswa memperkirakan 
apakah akan sama peristiwa yang 
terjadi pada tanah di daerah datar dan 
tanah di daerah perbukitan saat turun 
hujan. 

2. Elaborasi (25 menit) 
a) Guru membimbing siswa menyusun 

hipotesis yang berhubungan dengan 
materi  

b) Guru membimbing siswa menentukan 
variabel bebas, variabel terikat, 
variabel kontrol dari hipotesis yang di 
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susun  
c) Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok 
d) Guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan yang akan dilaksanakan 
dengan memanfaatkan lingkungan 
sekitar sebagai media belajar 

e) Setiap kelompok diberi LKS serta alat 
dan bahan percobaan yang 
memanfaatkan benda-benda di 
lingkungan sekitar 

f) Siswa dalam kelompok melakukan 
percobaan. 

g) Guru berkeliling mengontrol kegiatan 
kelompok dan membantu kelompok 
yang mengalami kesulitan. 

h) Siswa dalam kelompok dibimbing 
untuk berdiskusi menuliskan hasil 
percobaan. 

i) Siswa dalam kelompok dibimbing 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. 

j) Kelompok lain memperhatikan dan 
memberikan pendapat masing-masing 

k) Guru memberikan pertanyaan 
berkaitan dengan hasil percobaan 

3. Konfirmasi (10 menit) 
a) Siswa dengan bimbingan guru 

membuat kesimpulan dari serangkaian 
percobaan yang telah dilakukan 

b) Guru memberikan reward 
(penghargaan) kepada siswa yang 
berani mengemukakan kesimpulan dari 
hasil percobaan 

 
 
 
Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
Keberanian 

C. Penutup (15 menit) 
1. Siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan selama proses 
pembelajaran dari awal sampai akhir 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 
bertanya, apabila ada yang belum 

 Informatif 
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dipahami. 
3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

(individu). 
4. Siswa diarahkan untuk mempelajari 

kembali materi yang telah diajarkan 
dan materi yang akan datang. 

 

 

I. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP). 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Heri 

Sulistyono. 

3. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Rositawaty 

4. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Sularmi 

5. Buku Jelajah Sains 4 karangan Rosa Kemala 

6. Buku Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam karangan Srini M. Iskandar 

7. Buku Model pembelajaran IPA Sekolah Dasar dan Penerapannya dalam 

KTSP karangan Sri Sulistyorini. 
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J. PENILAIAN 

1. Prosedur Tes  

- Tes Proses : Ada ( lembar pengamatan akivitas siswa ) 

- Tes Akhir : Ada ( evaluasi ) 

2. Jenis Tes  : Tes tertulis 

3. Bentuk  Tes  : Uraian singkat 

4. Alat Tes  : Soal evaluasi      

Semarang, 25 April 2012 

 Kolaborator       Peneliti 

  

 

Sri Pungkasiningsih, S. Pd.     Sarwo Edi Prasojo 

NIP 197505052009032003       NIM 1402408073  
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Lampiran materi ajar Siklus II Pertemuan I 

Pengaruh hujan terhadap erosi tanah 

 

Gambar tanah longsor karena tergerus banjir saat terjadi hujan 

 

Banjir sering terjadi pada musim penghujan. Banjir seringkali terjadi akibat 

ulah manusia, misalnya tersumbatnya saluran air akibat sampah. Apakah 

kamu pernah membuang sampah di sungai? Tindakan itu tidak benar, 

buanglah sampah di bak-bak sampah khusus. Sampah yang menumpuk di 

saluran air dapat menyebabkan aliran air terhambat. Apabila turun hujan 

dalam waktu lama maka, keadaan ini dapat mengakibatkan banjir. 

Pada saat air hujan mengalir ke dataran yang lebih rendah, air itu dapat 

membawa sebagian tanah yang dilewatinya. Peristiwa ini disebut erosi. Pada 

peristiwa erosi, biasanya tanah yang terbawa merupakan lapisan 

humus.Humus inilah yang membuat tanah subur. Apabila humus terhanyut 

aliran air, tanah menjadi tandus. 

Erosi adalah pengikisan yang terjadi pada tanah. Pengikisan tanah dapat 

disebabkan oleh air dan angin. Erosi pada tanah dapat disebabkan oleh 

perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Contohnya adalah erosi yang 

terjadi di kawasan hutan gundul. Di kawasan hutan gundul, erosi sangat 

mudah terjadi.  
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Daratan dapat mengalami perubahan karena terjadinya erosi akibat hujan. 

Hujan yang cukup besar di daerah yang tanahnya gundul akan mengakibatkan 

terjadinya longsor. Erosi atau pengikisan tanah menyebabkan tanah yang 

mengandung humus akan kehilangan lapisan humusnya karena terbawa oleh 

air. Hal ini tentu sangat merugikan makhluk hidup. Akibatnya tanah yang 

pada awalnya subur akibat erosi menjadi hilang kesuburannya, sehingga 

tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik bahkan mati. Apabila tumbuhan 

mati, maka makhluk hidup yang memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan 

makananyapun akan terancam kelangsungan hidupnya. 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

(Siklus II pertemuan I) 

Tujuan 

 Mengetahui proses terjadinya erosi 

 Membuktikan hujan dapat menyebabkan erosi 

Alat dan Bahan  

 Air, 2 buah gelas plastik, tanah, 2 buah bak persegi dari papan yang dibuat 

miring, ember, nampan. 

Pelaksanaan kegiatan  

1. Tulislah rumusan hipotesis (dugaan jawaban) dari percobaan ini yang telah 

dirumuskan siswa dengan guru sebelumnya 

•  

2. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari 

percobaan ini yang telah ditentukan siswa dengan guru sebelumnya 

• variabel bebas : 

• variabel terikat : 

• variabel kontrol : 

3. Lakukanlah secara berkelompok 

4. Masukkan tanah ke dalam 2 bak persegi yang telah disediakan dengan 

ukuran yang sama 

5. Siramlah tanah dengan setengah gelas air di bak nomor I. Siramlah tanah 

dengan satu gelas air di bak nomor II. Berhati-hatilah air jangan sampai 

tumpah ! 
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6.  Amati dan tulis hasil percobaan dalam kolom hasil percobanmu!   

 

 

 

 

  

7. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang terjadi pada 

bak nomor I 

•  

Apa yang terjadi pada 

bak nomor II 

•  
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Kisi-Kisi Soal evaluasi siklus II pertemuan ke 1 

Jenis sekolah : SD Ngaliyan 01  Jumlah soal  : 5 

Mata pelajaran : IPA    Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP    Penyusun : Sarwo Edi P. 

 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.2. Menjelaskan 
pengaruh perubahan 
fisik terhadap daratan 
(angin, hujan, cahaya 
matahari dan 
gelombang air laut). 

Peristiwa 
erosi 

Menyebut
kan 
pengaruh 
hujan 
terhadap 
erosi tanah

Uraian 
singkat 

1-C1 

2-C1 

3-C2 

 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.2. Menjelaskan 
pengaruh perubahan 
fisik terhadap daratan 
(angin, hujan, cahaya 
matahari dan 
gelombang air laut). 

Peristiwa 
erosi 

Menjelas 
kan 
pengaruh 
hujan 
terhadap 
erosi tanah

Uraian 
singkat 

4-C2 

5-C2 

 

Soal evaluasi siklus II pertemuan ke 1 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Pengikisan tanah disebut juga dengan istilah.... 

2. Sebutkan  salah satu faktor penyebab terjadinya erosi! 

3. Apa yang akan terjadi pada tanah yang mengalami erosi? 

4. Jelaskan proses terjadinya erosi oleh air hujan! 

5. Jelaskan pengaruh hujan terhadap terjadinya erosi! 
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Lampiran materi ajar siklus II Pertemuan II 

Pengaruh Kemiringan tanah terhadap erosi tanah 

 

 

Erosi adalah pengikisan tanah oleh air. Tanah yang terkikis merupakan tanah 

yang berada di lapisan atas. Lapisan permukaan atas banyak mengandung 

unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Tanah yang terkena erosi tidak akan 

subur. Jika dibiarkan, maka tanah menjadi tandus dan tidak subur lagi.  

Salah satu faktor penyebab erosi adalah kemiringan tanah. Tanah yang miring 

cenderung lebih mudah terkena erosi, karena lapisan tanah bagian bawah 

tidak kuat menyangga lapisan tanah di atasnya. Contoh pengikisan lapisan 

tanah di tebing atau tepi-tepi sungai oleh aliran air hingga membentuk 

cekungan tanah. Keadaan itu mengakibatkan lapisan tanah di atasnya 

menggantung. Ketika terjadi hujan, lapisan tanah tersebut mudah runtuh. 

 

Tanah di lahan perkebunan yang dapat mengalami erosi dan longsor.Cara lain  

untuk mencegah erosi dan longsor pada lahan perkebunan dan pertanian yang 
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miring, yaitu dengan membuat tanah sengkedan atau terasering. Tanah 

sengkedan berupa tanah berundak-undak, sehingga aliran air tidak terlalu 

deras menyapu lapisan atas tanah. 

Abrasi oleh gelombang laut 

 

Erosi yang disebabkan air laut disebut abrasi. Bentuk pantai berbeda-beda, 

Perbedaan itu dipengaruhi asal-usul pembentukannya. Namun, dari waktu ke 

waktu bentuk pantai mengalami perubahan. Salah satu faktor penyebab 

terjadinya perubahan bentuk pantai yaitu gelombang laut. Kekuatan 

gelombang laut yang besar dapat mengakibatkan pantai mengalami abrasi.  

Dewasa ini pantai-pantai banyak mengalami abrasi. Salah satu penyebabnya 

adalah hilangnya tumbuhan bakau atau mangrove.   
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

( Siklus II pertemuan II) 

Tujuan 

 Membuktikan kemiringan tanah dapat menyebabkan erosi 

Alat dan Bahan  

 Air, 2 buah gelas plastik, tanah, 1 buah bak persegi dari papan yang dibuat 

miring, 1 buah bak persegi yang dibuat sangat miring, ember, nampan 

Pelaksanaan kegiatan  

1. Tulislah rumusan hipotesis (dugaan jawaban) dari percobaan ini yang telah 

dirumuskan siswa dengan guru sebelumnya 

•  

2. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari 

percobaan ini yang telah ditentykan siswa dengan guru sebelumnya 

• variabel bebas : 

• variabel terikat : 

• variabel kontrol : 

3. Lakukanlah secara berkelompok 

4. Masukkan tanah ke dalam 2 bak persegi yang telah disediakan dengan 

ukuran yang sama 

5. Siramlah tanah dengan setengah gelas air di bak nomor I (bak yang dibuat 

miring). Siramlah tanah dengan setengah gelas air di bak nomor II (bak 

yang dibuat sangat miring). berhati-hatilah air jangan sampai  tumpah ! 
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6.  Amati dan tulis hasil percobaan dalam kolom hasil percobanmu!  

  

7. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang terjadi pada 

bak nomor I 

•  

Apa yang terjadi pada 

bak nomor II 

•  
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Kisi-Kisi Soal evaluasi siklus II pertemuan ke 1I 

Jenis sekolah : SD Ngaliyan 01  Jumlah soal  : 5 

Mata pelajaran : IPA    Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP    Penyusun : Sarwo Edi P. 

 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan  

pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.2. Menjelaskan 
pengaruh perubahan 
fisik terhadap 
daratan (angin, 
hujan, cahaya 
matahari dan 
gelombang air laut). 

Peristi
wa 
erosi 

Menyebutkan 
pengaruh 
kemiringan 
tanah 
terhadap 
erosi tanah  
 

Uraian 
singkat 

1-C1 

2-C1 

3-C1 

 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.2. Menjelaskan 
pengaruh perubahan 
fisik terhadap 
daratan (angin, 
hujan, cahaya 
matahari dan 
gelombang air laut). 

Peristi
wa 
erosi 

Menjelaskan 
pengaruh 
kemiringan 
tanah 
terhadap 
erosi tanah 

Uraian 
singkat 

4-C2 

5-C2 

 

Soal evaluasi Siklus II pertemuan ke 1I 

Jawablah pertanyaan berikut dengan yang benar! 

1. Sebutkan variabel bebas dari percobaan yang telah dilakukan! 

2. Sebutkan  variabel kontrol dari percobaan yang telah dilakukan! 

3. Sebutkan faktor penyebab terjadinya erosi! 

4. Jelaskan proses terjadinya erosi karena faktor kemiringan tanah! 

5. Jelaskan pengaruh tingkat kemiringan tanah terhadap terjadinya erosi! 
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Kunci jawaban LKS siklus II pertemuan I 

1. Semakin deras hujan, semakin memperbesar peluang terjadinya erosi 

2. Variabel bebas  : Debit air yang disiramkan (setengah gelas, satu   

                                         gelas) 

Variabel terikat  : Terjadinya erosi 

Variabel kontrol : Jenis tanah, ukuran gelas, ukuran  

                                   bak, kemiringan ba, ukuran nampan. 

7. Hujan berpengaruh terhadap proses terjadinya erosi. Semakin deras 

hujan, semakin memperbesar peluang terjadinya erosi 

 

Kunci jawaban soal evaluasi siklus II pertemuan I 

1. Erosi 

2. Air hujan 

3. Tanah terkikis, tanah menjadi tidak subur 

4. Air hujan yang jatuh ke tanah lama-lama akan mengikis lapisan atas 

tanah yang kemudian kikisan tanah tersebut ikut hanyut mengikuti 

aliran air. 

5. Semakin deras hujan, semakin memperbesar peluang terjadinya erosi 

Kriteria penilaian 

- Benar : skor 2 

- Salah : skor 0 

-   
 

 x 100 
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Kunci jawaban LKS siklus II pertemuan II 

1. Semakin miring keadaan tanah, semakin memperbesar peluang 

terjadinya erosi 

2. Variabel bebas  : Tingkat kemiringan tanah (miring, sangat miring) 

Variabel terikat  : Erosi yang terjadi 

Variabel kontrol : Jenis tanah, ukuran gelas, debit air yang     

                                   disiramkan, ukuran bak, ukuran nampan.  

7. Tingkat kemiringan tanah mempengaruhi proses terjadinya erosi. 

Semakin miring keadaan tanah, semakin memperbesar peluang 

terjadinya erosi 

 

Kunci jawaban soal evaluasi  siklus II pertemuan II 

1. Tingkat kemiringan tanah (miring, sangat miring) 

2. Jenis tanah, ukuran gelas, debit air yang disiramkan, ukuran bak  

3. Air hujan, tingkat kemiringan tanah, gelombang laut 

4. Keadaan tanah yang miring membuat gaya grivitasi bumi semakin 

tinggi. Keadaan itu mengakibatkan ketika terjadi hujan, lapisan tanah 

pada bagian atas akan lebih mudah terkikis dan runtuh ke bawah. 

5. Semakin miring keadaan tanah, semakin memperbesar peluang 

terjadinya erosi  

Kriteria penilaian 

- Benar : skor 2 

- Salah : skor 0 

-   
 

 x 100 
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Lampiran 20 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus III 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 05 Mei 2012 

Nama guru : Sarwo Edi Prasojo 

Materi : Cara pencegahan longsor menggunakan terasering 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No. Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Melakukan 
apersepsi 

 

1. Guru menarik perhatian siswa √  4 
2. Guru memberi motivasi pada siwa √ 
3. Guru menggambarkan garis besar 

materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan 

√ 

4. Guru membuat kaitan antara materi 
sebelumnya dan yang akan dia 
ajarkan 

√ 

2. Mendorong 
siswa 
mengajukan 
pertanyaan/ 

1. Guru memberi petunjuk yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran 

√ 3 

2. Guru merespon pendapat siswa √ 
3. Guru memelihara keterlibatan siswa √ 
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permasala 
han berkaitan 
dengan 
materi dan  
lingkungan 
yang dapat di 
eksperimen 
kan 

4. Guru menggunakan ekspresi lisan 
dan tulisan 

 

3. Membim 
bing siswa 
merumuskan 
hipotesis 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
merumuskan hipotesis 

√  4 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan rumusan 
hipotesis yang telah dibuat 

√ 

3. Guru merespon rumusan hipotesis 
yang diutarakan  siswa 

√ 

4. Guru membimbing siswa 
menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami 

√ 

4. Membim 
bing siswa 
menentu 
kan variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 

1. Guru memotivasi siswa untuk 
menentukan variabel 
 

√  4 

2. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan variabel 
yang telah dibuatnya  

√ 

3. Guru merespon  variabel yang  
diutarakan siswa 
 

√ 

4. Guru membimbing siswa dengan 
bahasa yang mudah dipahami 

 

√ 

5. Mengelom 
pokkan siswa 
dan menjelas 
kan langkah-
langkah 
percobaan 

1. Guru memusatkan perhatian siswa √  4 
2. Guru berkeliling kelas membantu 

siswa membentuk kelompok 
√ 

3. Guru menyampaikan langkah-
langkah percobaan dengan bahasa 
yang mudah dipahami siswa 

√ 

4. Guru memperagakan langkah-
langkah perobaan 

√ 

6. Memberi 
kan LKS 
serta 
membagi alat 
dan bahan 
percobaan 
(dengan 
memanfaat 

1. Guru memberikan LKS yang relevan 
dengan materi 

√  4 

2. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan dengan menggunakan 
benda-benda yang ada di lingkungan 
sekitar 

√ 

3. Guru memberikan alat dan bahan 
percobaan yang sesuai materi dan 

√ 
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kan benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar) pada 
setiap 
kelompok 

tujuan pembelajaran 
4. Guru memberikan alat dan bahan 

percobaan yang mudah digunakan 
oleh siswa 

√ 

7. Mengontrol 
kegiatan 
kelompok 
serta 
membimbing 
kelompok 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Guru mendatangi tiap-tiap kelompok 
 

√ 3 

2. Guru membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan 
 

√ 

3. Guru memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi 
 

 

4. Guru memberi kesempatan pada 
semua siswa untuk berpartisipasi 
membuat hasil percobaan 

√ 

8. Membim 
bing 
kelompok 
mempresenta
sikan hasil 
percobaan 

1. Guru memotivasi siswa  
mempresentasikan hasil percobaan  

 3 

2. Guru memberi kesempatan kepada 
setiap kelompok mempresentasikan 
hasil percobaan 

√ 

3. Guru merespon setiap presentasi 
hasil percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan kepada 
siswa  lain menanggapi presentasi 
hasil percobaan 

√ 

9. Memberikan 
pertanyaan  
dan 
membimbing 
kelompok 
menyimpulk
an hasil 
percobaan 

1. Guru tidak menerima jawaban 
pertanyaan secara serempak 

√  4 

2. Guru memberikan respon yang 
ramah dan menyenangkan sehingga 
timbul keberanian siswa untuk 
menjawab 

√ 

3. Guru memotivasi siswa untuk 
membuat kesimpulan dari percobaan 

√ 

4. Guru memberi kesempatan pada 
siswa untuk mengutarakan 
kesimpulannya 

√ 

10. Memberikan 
penguatan 
kepada siswa 

1. Guru memberikan kata-kata pujian, 
penghargaan, persetujuan dan 
sebagainya. 

√  4 

2. Guru memberikan  acungan jempol 
atau tepuk tangan pada siswa 

√ 

3. Guru memberikan bintang prestasi 
pada siswa 

√ 
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2
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11. Memb
evalua
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4.
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Lampiran 21 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus III 

 

Nama SD : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 05 Mei 2012 

Nama Siswa :  

Materi : Cara pencegahan longsor menggunakan terasering 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda chek list (√) pada  lembar pengamatan dibawah ini pada setiap 

deskriptor yang tampak 

2. Jumlahkan seluruh skor yang di dapat kemudian carilah kriteria penilaian 

yang tepat dengan cara menghitung seperti yang tertulis di akhir lembar 

penilaian, berikut ini cara pemberian skor tiap-tiap indikator: 

a) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

b) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

c) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

d) Skor 4 jika tampak 4 deskriptor 

No Indikator Deskriptor Check 
(√) Skor 

1. Mengajukan 
pertanyaan/ 
permasala 
han  

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
tentang perumusan permasalahan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan guru 
tentang perumusan permasalahan 

 

3. Siswa mengutarakan pendapat 
 

 

4. Siswa memberi saran dari pendapat 
siswa lain tentang permasalahan 

 

2. Merumus 
kan 
hipotesis 
dengan 
bimbingan 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
perumusan hipotesis 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat rumusan hipotesis di  
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guru buku 
4. Siswa menuliskan rumusan hipotesis 

di papan tulis  
 

3. Menentukan 
variabel 
bebas, 
terikat, 
kontrol 
dengan 
bimbingan 
guru 

1. Siswa berinteraksi dengan siswa lain 
dengan bimbingan guru tentang 
variabel bebas, terikat, kontrol 

  

2. Siswa mengutarakan pendapat  
3. Siswa mencatat variabel bebas, 

terikat, kontrol di buku
 

4. Siswa menuliskan variabel bebas, 
terikat, kontrol di papan tulis 

 

4. Mendengar
kan 
penjelasan 
guru 

1. Siswa dengan tenang mendengarkan 
penjelasan guru 

  

2. Siswa menanggapi penjelasan guru  
3. Siswa dapat mengulangi penjelasan 

guru 
 

4. Siswa bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru 

 

5. Melakukan, 
mengamati, 
serta 
menuliskan 
hasil 
percobaan 

1. Siswa saling membantu dengan 
anggota kelompok yang lain 

  

2. Siswa fokus terhadap kegiatan 
kelompoknya dan tidak mengganggu 
kelompok lain 

 

3. Siswa dengan teliti melihat, 
memegang hasil percobaan 

 

4. Siswa menuliskan hasil pengamatan di 
buku  

 

6. Mendiskusi
kan dan 
Mempresen 
tasikan hasil 
percobaan 

1. Siswa mendiskusikan hasil 
pengamatan yang telah dituliskan 

  

2. Siswa membacakan hasil diskusi di 
depan kelas 

 

3. Siswa memberi tanggapan dari 
kegiatan presentasi kelompok lain 

 

4. Siswa menjawab pertanyaan/ 
sanggahan dari kelompok lain 

 

7. Menjawab 
pertanyaan 
guru dan 
membuat 
kesimpulan 
dari hasil 
percobaan 

1. Siswa  menjawab pertanyaan guru 
yang berkaitan dengan hasil 
percobaan 

  

2. Siswa berinteraksi dengan sesama 
anggota kelompok mendiskusikan 
kesimpulan hasil percobaan   

 

3. Siswa menuliskan kesimpulan hasil 
percobaan di buku 

 

4. Siswa mengutarakan hasil percobaan  
8. Mengerja 1. Siswa mengerjakan semua soal   
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kan soal 
evaluasi 

evaluasi 
2. Siswa dengan tenang mengerjakan 

soal evaluasi 
 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
dengan kemampuan sendiri 

 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
sesuai waktu yang disediakan 

 

Jumlah Skor Total  

Jumlah skor = …………… kriteria ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 05 Mei 2012 

       Observer 

  

 

 

       Firdaus Toba 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

NO NAMA SISWA 
Indikator 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 M. S. 2 2 2 3 3 2 2 3 19 C 
2 O. G. P. 2 2 2 3 3 2 2 3 19 C 
3 A. M. S. 3 4 3 4 4 4 3 4 29 SB 
4 A. F. M. 3 4 3 4 4 3 3 4 28 SB 
5 A. P. B. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
6 A. F. N. 3 3 3 4 4 4 3 4 28 SB 
7 B. A. N. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
8 B. P.  3 4 3 4 4 3 4 4 29 SB 
9 D. P. A. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 

10 D. A. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
11 E. Y. 2 3 3 4 3 4 3 4 26 B 
12 F. H. 2 2 2 3 3 2 2 3 19 C 
13 F. D. H. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
14 F. M. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
15 F. A. 3 3 3 4 3 3 3 3 25 B 
16 F. R. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
17 F. T. 2 3 3 4 4 3 3 4 26 B 
18 M. A. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
19 M. W. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
20 N. A. S. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
21 N. C. 3 3 2 4 4 3 3 4 26 B 
22 N. A. 2 2 2 3 3 2 2 3 19 C 
23 P. A. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
24 R. D 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
25 R. D. A. 3 3 2 4 4 3 3 4 26 B 
26 R. N. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
27 R. A. 3 3 3 4 4 4 3 4 28 SB 
28 S. P. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
29 S. A. 3 3 3 4 4 3 2 4 26 B 
30 S. R. 3 3 2 4 4 3 3 4 26 B 
31 S. H. 3 3 3 4 4 3 2 4 26 B 
32 S. N. W. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
33 T. A. S. 3 4 3 4 4 4 3 4 29 SB 
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34 C. D. 3 3 3 4 4 3 3 4 27 SB 
35 R. C.  3 3 3 4 3 3 3 4 26 B 
36 S. A. 3 3 2 4 4 3 3 4 26 B 
37 W. A. 3 3 3 3 3 3 3 4 25 B 

Jumlah skor 780

Rata-rata skor 26,00

Kategori Baik
 

 

  Observer 

 

 

 

                           Firdaus Toba 
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Lampiran 22 

 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA  melalui metode eksperimen berbasis lingkungan siswa 

kelas IV  SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Siklus III 

Ruang Kelas : IV (Empat) 

Nama Guru : Sarwo Edi Prasojo 

Hari/Tanggal : Sabtu, 05 April 2012 

Pukul : 09.00 WIB -10.10 WIB 

Catatlah keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Mei 

2012. Pembelajaran membahas materi cara pencegahan longsor menggunakan 

terasering. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit yang diikuti 

oleh seluruh siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 sebanyak 37 anak. Pendahuluan 

dimulai guru  melakukan pengkondisikan kelas kemudian mengucapkan salam, 

berdoa, serta melakukan presensi. Kegiatan dilanjutkan guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa Siswa “Apakah kalian pernah melihat persawahan 

di pegunungan?”, “Ada yang tahu bentuknya seperti apa?”. Ada beberapa siswa 

yang mengajukan permasalah, kemudian guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran kepada para siswa. 

Kegiatan inti pada tahap eksplorasi guru mengajak siswa keluar ruangan 

kelas untuk melihat perumahan penduduk yang berada di sebelah timur sekolah 

yang kontur tanahnya miring. Rumah- rumah warga apabila dilihat dari bawah ke 
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atas terlihat menyerupai tangga, kemudian guru menjelaskan kenapa perumahan 

yang berada di tanah yang miring tersebut dibuat berundak-undak Selanjutnya 

guru mengajak siswa kembali masuk ruangan untuk melihat gambar dan video 

persawahan terasering yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Akhir dari 

eksplorasi guru mendorong siswa mengajukan pertanyaan/ permasalahan 

berkaitan dengan materi dan lingkungan dengan menanyakan kepada siswa, 

“Mengapa persawahan tersebut dibuat seperti tangga”?, “Apa ada kaitannya 

dengan peristiwa longsor?”. Tahap Elaborasi guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan, kemudian membimbing siswa menyusun hipotesis serta menentukan 

variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari hipotesis yang telah 

disusun bersama-sama. Guru selanjutnya membentuk kelas menjadi 9 kelompok, 

setiap kelompok terdiri 4-5 siswa. Dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-

langkah percobaan yang akan dilaksanakan, setelah semua kelompok mengetahui 

langkah-langkah percobaan, guru memberikan LKS serta alat dan bahan 

percobaan kepada masing-masing kelompok yang berupa air, 3 buah bak persegi 

panjang dari papan yang dibuat miring, 3 buah gelas plastik, serta nampan. Semua 

kelompok melakukan percobaan yaitu dengan memasukkan tanah ke dalam 3 bak 

yang telah disediakan. Pada bak I permukaan tanah dibuat rata, pada bak II tanah 

dibuat 2 undakan, serta pada bak III tanah dibuat 4 undak. Siramlah masing-

masing bak dengan segelas air, kemudian amati apa yang terjadi pada ketiga bak 

tersebut. Bersamaan dengan itu guru berkeliling mengontrol kegiatan kelompok 

dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Selesai melakukan 

percobaan, setiap kelompok dengan bimbingan guru  melakukan pengamatan  dan 
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berdiskusi menuliskan hasil percobaan. Saat diskusi berlangsung terlihat ada 

interaksi antar siswa yang saling menanyakan hasil diskusinya. Hasil diskusi ini 

kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dengan perwakilan 

anggotanya di depan kelas, kelompok lain memperhatikan dan memberikan 

pendapat masing-masing. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan 

berkaitan dengan hasil percobaan, hampir semua siswa berpartisipasi ikut 

memberikan jawabannya. Siswa yang berani berpendapat diberi bintang prestasi 

oleh guru. Tahap konfirmasi siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan 

dari serangkaian percobaan yang telah dilakukan, pertanyaan guru pada tahap 

elaborasi sebelumnya bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk membuat 

kesimpulan pada tahap ini. Setelah semua siswa dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan, kegiatan konfirmasi diakhiri dengan guru menawarkan kepada siswa 

yang berani untuk  mengemukakan kesimpulan yang telah ditulisnya di buku ke 

depan kelas. Ada beberapa siswa yang berani maju ke depan kelas menuliskan 

hasil percobaan saat ditunjuk oleh guru. 

Penutup diawali dengan siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan 

selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran yang telah 

dilakukan. Tahapan ini siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada 

yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 
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Lampiran 23 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus III 

KKM =  ≥ 62 

NO NAMA SISWA P/L Nilai 
Keterangan 

 

1 M. S. L 60 Tidak Tuntas 

2 O. G. P. L 60 Tidak Tuntas 

3 A. M. S. P 100 Tuntas 

4 A. F. M. L 100 Tuntas

5 A. P. B. P 100 Tuntas

6 A. F. N. P 95 Tuntas

7 B. A. N. P 70 Tuntas 

8 B. P.  P 100 Tuntas

9 D. P. A. P 95 Tuntas

10 D. A. L 85 Tuntas

11 E. Y. L 85 Tuntas

12 F. H. L 60 Tidak Tuntas

13 F. D. H. P 80 Tuntas

14 F. M. L 85 Tuntas 

15 F. A. L 75 Tuntas 

16 F. R. L 90 Tuntas 

17 F. T. L 80 Tuntas

18 M. A. L 70 Tuntas

19 M. W. L 90 Tuntas

20 N. A. S. P 95 Tuntas



287 
 

 
 

21 N. C. P 75 Tuntas

22 N. A. L 60 Tidak Tuntas

23 P. A. P 90 Tuntas

24 R. D L 90 Tuntas

25 R. D. A. L 85 Tuntas

26 R. N. P 90 Tuntas

27 R. A. L 90 Tuntas

28 S. P. P 90 Tuntas

29 S. A. L 65 Tuntas

30 S. R. P 75 Tuntas

31 S. H. P 80 Tuntas

32 S. N. W. P 80 Tuntas

33 T. A. S. P 100 Tuntas

34 C. D. L 85 Tuntas

35 R. C.  P 85 Tuntas

36 S. A. P 90 Tuntas

37 W. A. L 70 Tuntas 

Jumlah 3075

 

Jumlah tuntas 33

Jumlah tidak tuntas 4

Presentase tuntas klasikal 89%

Nilai tertinggi 100

Nilai terendah 60

Nilai rata-rata 83,1
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Lampiran 24 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III 

Satuan Pendidikan  :   SDN Ngaliyan 01 

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

Mata Pelajaran  :   IPA 

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

 Hari/Tanggal :  Sabtu, 05 Mei 2012 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

B. KOMPETENSI  DASAR 

10.3. Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi,  

         banjir, dan tanah longsor) 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan cara mencegah kerusakan lingkungan  

2. Menjelaskan cara pencegahan longsor menggunakan terasering 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui percobaan siswa dapat menyebutkan cara mencegah kerusakan 

lingkungan dengan benar 

2. Melalui percobaan siswa dapat menjelaskan cara pencegahan longsor 

menggunakan terasering dengan benar 

Karakter Bangsa Yang Diharapkan 

Kedisiplinan 

Kerja sama  

Percaya diri 

Keberanian  
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E. MATERI POKOK (terlampir) 

Cara pencegahan kerusakan lingkungan 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode pembelajaran: Eksperimen berbasis lingkungan 

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Bak persegi dari papan yang dibuat miring  6. Nampan 

2. Gelas plastik      7. Video 

3. Air       8. Gambar 

4. Tanah liat 

5. Ember 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 
No  KEGIATAN KARAKTER 

BANGSA 
METODE 

A. Pendahuluan ( 10 menit) 
1. Salam 
2. Doa, Presensi 
3. Apersepsi 
Guru melakukan apersepsi dengan 
bertanya kepada siswa Siswa “ Apa 
kalian pernah melihat persawahan di 
desa?, bagaimanakah bentuknya? 
4. Guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran 

Kedisiplinan Informatif 
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B. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi (10 menit) 
a) Guru mengajak siswa keluar 

ruangan kelas untuk melihat 
langsung perbukitan yang berundak-
undak 

b) Guru mengajak siswa kembali 
masuk ruangan kemudian 
menunjukkan gambar dan video 
tentang penggunaan terasering 
untuk mencegah longsor kepada 
siswa menggunakan LCD 

c) Guru mendorong siswa mengajukan 
pertanyaan/ permasalahan berkaitan 
dengan materi dan lingkungan 
dengan menyuruh siswa berfikir 
mengapa para petani membuat 
sawahnya berbentuk seperti tangga, 
apakah  ada pengaruhnya terhadap 
terjadinya peristiwa longsor? 

2. Elaborasi (25 menit) 
a) Guru membimbing siswa menyusun 

hipotesis yang berhubungan dengan 
materi  

b) Guru membimbing siswa 
menentukan variabel bebas, variabel 
terikat, variabel kontrol dari 
hipotesis yang di susun  

c) Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok 
d) Guru menjelaskan langkah-langkah 

percobaan yang akan dilaksanakan 
dengan memanfaatkan lingkungan 
sekitar sebagai media belajar 

e) Setiap kelompok diberi LKS serta 
alat dan bahan percobaan yang 
memanfaatkan benda-benda di 
lingkungan sekitar 

f) Siswa dalam kelompok melakukan 
percobaan. 

g) Guru berkeliling mengontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjasama 
 
 
 
 
 
 
Percaya diri 
 
 
 
 
 

Informatif 
 
Tanya 
jawab 
 
Eksperimen 
berbasis 
lingkungan 
 
Diskusi 
 
Penugasan 
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kegiatan kelompok dan membantu 
kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

h) Siswa dalam kelompok dibimbing 
untuk berdiskusi menuliskan hasil 
percobaan. 

i) Siswa dalam kelompok dibimbing 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. 

j) Kelompok lain memperhatikan dan 
memberikan pendapat masing-
masing 

k) Guru memberikan pertanyaan 
berkaitan dengan hasil percobaan 

3. Konfirmasi (10 menit) 
b) Siswa dengan bimbingan guru 

membuat kesimpulan dari 
serangkaian percobaan yang telah 
dilakukan 

a) Guru memberikan reward 
(penghargaan) kepada siswa yang 
berani mengemukakan kesimpulan 
dari hasil percobaan 

 
Keberanian 

C. Penutup (15 menit) 
1. Siswa bersama dengan guru 

membuat kesimpulan selama proses 
pembelajaran dari awal sampai 
akhir pembelajaran yang telah 
dilakukan. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 
bertanya, apabila ada yang belum 
dipahami. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
(individu). 

4. Siswa diarahkan untuk mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan 
dan materi yang akan datang. 

 Informatif 
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I. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP). 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Heri 

Sulistyono. 

3. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Rositawaty 

4. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas IV SD karangan Sularmi 

5. Buku Jelajah Sains 4 karangan Rosa Kemala 

6. Buku Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam karangan Srini M. Iskandar 

7. Buku Model pembelajaran IPA Sekolah Dasar dan Penerapannya dalam 

KTSP karangan Sri Sulistyorini. 

 

J. PENILAIAN 

1. Prosedur Tes  

- Tes Proses : Ada ( lembar pengamatan akivitas siswa ) 

- Tes Akhir : Ada ( evaluasi ) 

2. Jenis Tes  : Tes tertulis 

3. Bentuk  Tes  : Uraian singkat 

4. Alat Tes  : Soal evaluasi, instrumen pengamatan aktivitas siswa 

        

Semarang, 05 Mei 2012 

 Kolaborator       Peneliti 

  

 

Sri Pungkasiningsih, S. Pd.     Sarwo Edi Prasojo 

NIP 19750505 2009032003       NIM 1402408073  

 

 

 

 

 

 



293 
 

 
 

Lampiran materi ajar siklus III 

Pencegahan longsor dengan menggunakan terasering 

   

Gambar persawahan terasering di daerah perbukitan.  

Negara kita mempunyai banyak gunung, selain membuat subur gunung ini 

membuat keadaan tanah menjadi berbukit-bukit. Bukit yang curam sangat 

mudah terjadi longsor. Untuk pencegahan longsor  selain perbukitan tersebut 

dinamani pohon, dapat pula bukit-bukit dibuat bertingkat-tingkat membentuk 

sengkedan atau terasering. Sengkedan dapat digunakan untuk sawah dan 

tanaman lain yang berguna untuk menahan aliran air. 

Pencegahan longsor dengan menggunakan tanaman 

Selain banjir dan erosi, di lereng-lereng yang tidak ditumbuhi pepohonan 

mudah mengalami longsor pada musim hujan. Hal ini dikarenakan tidak ada 

akar-akar pohon yang menahan partikel-partikel tanah. Akibatnya, tanah 

mudah terbawa arus air atau longsor. Penghijauan di hutan-hutan gundul 

perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir, erosi, dan longsor. 

Penghijauan di hutan gundul disebut reboisasi. Penanaman rumput di tanah 

lapang juga berguna untuk melindungi lapisan tanah humus agar tidak hilang 

oleh aliran air. 

Agar lingkungan tidak menjadi semakin rusak, selain membuat terasering, 

manusia jga perlu melakukan tindakan pencegahan. Berikut ini adalah 

beberapa tindakan pencegahan kerusakan lingkungan, antara lain:   

1. Tidak menebang pohon secara liar 
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2. Menanami kembali hutan yang gundul 

3. Menanam pohon bakau untuk mencegah abrasi. Keberadaan pohon bakau 

di tepi pantai dapat memecah gelombang air laut 

4. Membangun tembok beton di pinggir pantai yang berguna untuk memecah 

gelombang air laut 

5. Membuang sampah pada tempatnya. 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

( Siklus III ) 

Tujuan 

 Membuktikan  dengan adanya pembuatan terasering dapat mencegah terjadinya 

erosi 

Alat dan Bahan  

 Air, 3 buah gelas plastik, tanah, 3 buah bak persegi dari papan yang dibuat 

miring, ember, nampan. 

Pelaksanaan kegiatan  

1. Buatlah rumusan hipotesis dari percobaan ini  yang telah dirumuskan 

siswa dengan guru sebelumnya 

•  

2. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari 

percobaan ini yang telah ditentukan siswa dengan guru sebelumnya 

• variabel bebas : 

• variabel terikat : 

• variabel kontrol : 

3. Lakukanlah secara berkelompok 

4. Masukkan tanah ke dalam 2 bak persegi yang telah disediakan dengan 

ukuran yang sama.Pada bak I tanah dibuat dua undak (terasering). Pada 

bak II tanah dibuat tiga undak (terasering) 

5. Siramlah tanah dengan setengah gelas air pada ketiga bak tersebut. 

Berhati-hatilah air jangan sampai tumpah ! 
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6.  Amati dan tulis hasil percobaan dalam kolom hasil percobanmu!  

  

7. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang terjadi 

pada bak nomor I 

•  

Apa yang terjadi 

pada bak nomor II 

•  
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Kisi-Kisi Soal evaluasi siklus III  

Jenis sekolah : SD Ngaliyan 01  Jumlah soal  : 5 

Mata pelajaran : IPA    Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP    Penyusun : Sarwo Edi P. 

 

 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.3. 
Mendeskripsikan 
cara pencegahan 
kerusakan 
lingkungan (erosi, 
abrasi,  
 banjir, dan tanah 
longsor) 
 

Cara 
pencegahan 
kerusakan 
lingkungan 

Menyebut 
kan cara 
mencegah 
kerusakan 
lingkungan  

Uraian 
singkat 

1-C1 

2-C1 

3-C2 

 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 
soal 

No Soal/ 
Ranah 

10.3. 
Mendeskripsikan 
cara pencegahan 
kerusakan 
lingkungan (erosi, 
abrasi,  
 banjir, dan tanah 
longsor) 
 

Cara 
pencegahan 
kerusakan 
lingkungan 

Menjelas 
kan cara 
pencegahan 
longsor 
menggunak
an tersering 

Uraian 
singkat 

4-C2 

5-C2 

 

 

 

 

 



298 
 

 
 

Soal evaluasi Siklus III  

Jawablah pertanyaan berikut dengan yang benar! 

1. Pembuatan undak-undakan pada tanah yang miring disebut dengan 

istilah.... 

2. Sebutkan  cara pencegahan kerusakan lingkungan! 

3. Apa yang seharusnya kalian lakukan ketika ada perbukitan yang gundul! 

4. Bagaimana cara petani mencegah ladangnya diperbukitan agar tidak 

longsor! 

5. Jelaskan cara terasering menahan longsor pada tanah yang miring! 
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Kunci jawaban LKS siklus III  

1. Semakin banyak undakan yang dibuat, semakin memperkecil pelung 

terjadinya longsor 

2. Variabel bebas  : Jumlah undakan (tanpa undakan, 2 undakan, 3     

                                  undakan) 

Variabel terikat  : Erosi yang terjadi 

Variabel kontrol : Jenis tanah, ukuran gelas, debit air yang   

                                   disiramkan, ukuran bak, kemiringan bak, ukuran   

                                   nampan. 

7. Terasering dapat mencegah terjadinya longsor. Semakin banyak 

undakan yang dibuat, semakin memperkecil peluang terjadinya longsor 

 

Kunci jawaban soal evaluasi  siklus III 

1. Terasering 

2. Reboisasi, terasering 

3. Menanami pohon supaya tidak terjadi longsor 

4. Membuat tanah ladangnya menjadi berundak-undak 

5. Tanah miring yang sudah dibuat terasering akan memperkecil gaya 

gravitasi tanah tersebut, selain itu tanah yang terkena air hujan akan 

mengendap pada undakan tersebut sehingga tidak langsung terbawa air 

ke bawah. 

Kriteria penilaian 

- Benar : skor 2 

- Salah : skor 0 

-   
 

 x 100 
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FOTO-FOTO SELAMA PROSES PENELITIAN BERLANGSUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Suasana kelas saat guru melakukan apersepsi. 

 

2. Siswa diajak guru keluar ruangan untuk melihat lingkungan 
yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. 
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3. Siswa antusias melihat gambar dan video yang ditampilkan 
guru melalui LCD. 

4. Interaksi siswa dan guru saat merumuskan permasalahan. 

5. Salah satu siswa sedang menuliskan hipotesis dari percobaan 
di depan kelas. 
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6. Guru menjelaskan langkah-langkah percobaan. 

7.  Kelompok dengan bimbingan guru sedang melakukan 
percobaan. 

8. Salah satu siswa perwakilan kelompok sedang 
mempresentasikan hasil percobaan. 
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9. Antusias siswa saat guru memberikan pertanyaan 

10. Salah satu siswa sedang membacakan kesimpulan hasil 
percobaan. 

11. Guru memberikan bintang prestasi pada siswa yang berani 
maju ke depan kelas mengutarakan perdapatnya. 
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12. Siswa dengan tenang mengerjakan soal evaluasi. 

13. Guru kolaborator juga sebagai observer dalam penelitian 

14. Mahasiswa kolaborator sebagai observer aktivitas siswa 
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