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ABSTRAK 

Sanjaya, Donis 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melaui Model 

Model Direct Instruction dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas IVB SDN 

Gisikdrono 03 Semarang. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dosen 

Pembimbing (1) Dra. Sri Hartati, M.Pd dan (2) Drs. Jaino, M.Pd.  

 

Pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang kurang 

optimal karena guru kurang maksimal dalam penggunaan media/alat peraga, siswa 

kesulitan menguasai materi yang diajarkan guru karena tidak disertai demonstrasi 

secara bertahap, guru tidak memberikan penguatan dan motivasi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Apakah melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang?”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual kelas IVB SDN Gisikdrono 

03 Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam 3 siklus penelitian. Setiap siklus penelitian terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian dilaksanakan di SDN Gisikdrono 

03 Semarang. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVB sebanyak 35 

siswa, tetapi pengamatan aktivitas siswa difokuskan pada 12 siswa dari 35 siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan catatan lapangan. 

Variabel penelitian ini adalah (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa dan (3) 

hasil belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

mendapatkan skor 35 kategori baik, siklus II meningkat dengan skor 36 kategori 

sangat baik dan siklus III skor 40 kategori sangat baik.(2) aktivitas siswa pada 

siklus I mendapatkan skor rata-rata 22 kategori baik, siklus II meningkat dengan 

skor rata-rata 26 kategori baik dan siklus III skor rata-rata 30,6 kategori sangat 

baik.(3) hasil belajar siswa pada siklus I mencapai ketuntasan klasikal sebesar 

63%, siklus II meningkat ketuntasan klasikal sebesar 77% dan siklus III 

ketuntasan klasikal sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, yaitu keterampilan guru dan aktivitas siswa 

meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik dan ketuntasan hasil belajar 

sebesar 80% sudah tercapai sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil. 

Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang. Saran bagi guru adalah 

model Direct Instruction dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran IPA 

SD kelas IVB. 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran IPA, Direct Instruction, Audio visual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

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

37 Ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib 

memuat ilmu pengetahuan alam. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, maka 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam wajib diberikan pada siswa-siswa pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah mata pelajaran IPA harus mencakup beberapa standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata 

pelajaran IPA tersebut tertuang dalam standar isi. 

  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 
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SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

  Tujuan pembelajaran IPA dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

SD 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.  

   Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak 

buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan 

pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi,  dan masyarakat) yang 

diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi  bekerja ilmiah secara bijaksana. 

(KTSP, 2006: 484-485). Tujuan yang tercantum dalam KTSP tersebut sudah 

mengandung konsep-konsep yang dapat mengantisipasi perkembangan ilmu 
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pengetahuan secara global. Namun kenyataan di sekolah masih perlu peningkatan 

kualitas pembelajaran.  

  Berdasarkan temuan kajian dan lapangan oleh Depdiknas (2007: 16), 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap siswa SD kelas 1 sampai 

dengan kelas 6 didapatkan hasil bahwa siswa kelas 1-6, masih minim sekali 

diperkenalkan kerja ilmiah, sesuai dengan Standar Isi pendidikan IPA kerja ilmiah 

merupakan ciri penting pada mata pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA 

merupakan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya menekankan pada 

cara berpikir ilmiah dan kerja ilmiah. Akan tetapi, pada kenyataannya siswa-siswa 

SD/MI di Indonesia masih kurang dalam berpikir ilmiah dan kerja ilmiah dan 

cenderung masih berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan.  

  Fenomena pelaksanaan  pembelajaran IPA tersebut merupakan gambaran 

umum yang juga terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah. Hal 

tersebut juga dialami di SDN Gisikdrono 03 Semarang dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA. Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi masalah yang 

dihadapi yaitu dalam proses pembelajaran IPA di kelas adalah siswa masih belajar 

secara individual, guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

serta kurang maksimal dalam  menggunakan media pembelajaran/alat peraga yang 

relevan sehingga pemahaman siswa tentang konsep yang disampaikan kurang, 

guru tidak memberikan masukan, penguatan atau motivasi pada siswa dalam 

pembelajaran, siswa kesulitan dalam menangkap materi yang diajarkan guru 

karena tidak dengan demonstrasi secara tahap demi tahap sehingga hal tersebut 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah.  
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  Hasil analisis peneliti terhadap nilai evaluasi hasil siswa kelas IVB SDN 

Gisikdrono 03 Semarang pada mata pelajaran IPA menunjukkan belum 

tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 66. 

Sebagian besar siswa tidak dapat memahami pelajaran yang disampaikan guru 

tentang Kenampakan Alam. Hal tersebut terlihat dari data evaluasi hasil belajar, 

dimana sebanyak 18 siswa dari 35 siswa mendapat nilai dibawah KKM. Hal 

tersebut berarti bahwa sekitar kurang lebih 52% siswa masih belum dapat 

mencapai nilai KKM, hal itu jauh lebih tinggi dibanding mata pelajaran PKn 

sebanyak 26,3%, Bahasa Indonesia 18,4%. Dari data tersebut menunjukan nilai 

terendah 10 dan nilai tertinggi 100 dengan rata-rata kelas 54,2. Hal ini yang 

mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa kelas  IVB SDN Gisikdrono 03 

Semarang belum dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran IPA. 

  Berdasarkan pengalaman yang secara langsung dirasakan oleh peneliti 

selama pembelajaran di kelas diperoleh kesimpulan bahwa masalah yang timbul 

dalam pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Gisikdrono 03Semarang diatas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor mengajar guru yang 

belum mengembangkan pembelajaran bermakna dan mandiri yang inovatif di 

kelas. Guru belum menggunakan strategi, metode, maupun pendekatan 

pembelajaran yang tepat, siswa lebih ditekankan pada kebiasaan mencatat 

penjelasan guru sehingga siswa cenderung cepat merasa bosan dalam 

pembelajaran IPA. Selain itu penggunaan media pembelajaran yang menarik 

sebagai pendukung pembelajaran juga belum optimal ditandai dengan masih 

terbatasnya guru dalam menggunakan media pembelajaran yang hanya 
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memanfaatkan media pandang seperti gambar-gambar sehingga belum mampu 

menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA. 

  Dari hasil diskusi peneliti dengan kolabortor, untuk memecahkan 

permasalahan pembelajaran IPA  di SDN Gisikdrono 03 Semarang tersebut, 

peneliti menetapkan pemecahan masalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Direct Intruction dengan media audio visual. 

  Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah model Direct 

Instruction (Pengajaran Langsung). Model Direct Instruction merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dimaksudkan untuk membantu siswa mempelajari 

berbagai keterampilan dan pengetahuan dasar yang diajarkan secara tahap demi 

tahap. Pengajaran langsung dirancang untuk meningkatkan penguasaan berbagai 

keterampilan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang dapat 

diajarkan secara tahap demi tahap (Arends 2008: 294-295). Kelebihan dari Model 

Direct Instruction pembelajarannya dirancang secara spesifik untuk meningkatkan 

pengetahuan faktual yang diajarkan secara tahap demi tahap dengan tujuan untuk 

membantu siswa menguasai pengetahuan prosedural yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai keterampilan kompleks. Adapun kelebihan dari media audio 

visual yaitu :(1) Media audio visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial; (2) 

Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk 

kata-kata, tertulis atau lisan belaka); (3) Mengatasi perbatasan ruang, waktu dan 

daya indera. 

  Penelitian ini diperkuat oleh penelitian relevan yang pernah dilakukan 

Ris Talaohu  mahasiswa jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan PraSekolah S-I 
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PGSD, Universitas Negeri Malang juga melakukan penelitian dengan 

menggunakan model direct intruction yang berjudul “Penerapan Model Direct 

Instruction (Di) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Keaktifan Siswa Dalam 

Pembelajaran IPA Kelas V SDN Sukoharjo 1 Kota Malang”. Hasil penelitian 

menunjukkan perolehan hasil belajar pada siklus II ini telah meningkat. Pada 

siklus I pertemuan 1 hasil belajar rata-rata siswa 58,89, sedangkan ketuntasan 

belajar yang diperoleh sebesar 44,44% dari seluruh jumlah siswa, pada siklus I 

pertemuan 2 rata-rata hasil belajar siswa 74,92 dan ketuntasan belajar yang 

diperoleh sebesar 66,67%. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata hasil belajar siswa 

74,84 dan ketuntasan belajar siswa yang diperoleh sebesar 84,18%. Ketuntasan 

minimal sebesar 70% telah dicapai. 

  Berdasarkan uraian tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA maka peneliti akan mengkaji melalui penelitian tindakan kelas 

dengan judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Direct 

Instruction dengan media audio visual pada Siswa Kelas IVB SDN 

Gisikdrono 03 Semarang. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah dengan menerapkan Model Direct 

Instruction dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembeljaran IPA pada siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang ? 
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Adapun Rumusan masalah dapat di rinci sebagai berikut :  

1) Apakah dengan menerapkan Model Direct Instruction dengan media audio 

visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA ? 

2) Apakah dengan menerapkan Model Direct Instruction dengan media audio 

visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA ? 

3) Apakah dengan menerapkan Model Direct Instruction dengan media audio 

visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA ? 

1.2.2  Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan model  Direct Instruction dengan  media audio 

visual. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah dengan model Direct 

Instruction menurut Arends (2008:303-311) adalah sebagai berikut: Fase 1 : 

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase 2: Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan. Fase 3: Menyediakan Latihan Terbimbing. Fase 4: 

Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Fase 5: Memberikan 

Kesempatan Latihan Mandiri 

Kemudian langkah-langkah model Direct Intruction dikolaborasikan 

dengan media audio visual sebagai berikut : 

1) Mempersiapkan siswa untuk belajar dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa(fase 1) 

3) Guru menyampaikan materi dengan menggunakan media audio visual 
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4) Membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar secara heterogen masing-

masing 4-5 anak. 

5) Guru mendemonstrasikan materi dengan menggunakan alat peraga 

sederhana. (fase 2) 

6) Guru membagikan LKS. 

7) Masing-masing kelompok mempraktekkan materi dengan menggunakan alat 

peraga sederhana seperti yang didemonstrasikan guru. (fase 3) 

8) Guru membimbing siswa dalam demonstrasi 

9) Siswa berdiskusi dan mengisi LKS. 

10) Perwakilan dari tiap kelompok maju membacakan hasil diskusi dan guru 

memberikan umpan balik. (fase 4) 

11) Memberikan soal evaluasi individu pada siswa. 

12) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk latihan secara mandiri. (fase 5) 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan media audio visual 

pada siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual pada siswa kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. 



9 
 

 
 

2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual pada siswa kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual pada kelas IVB SDN 

Gisikdrono 03 Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian dengan model Direct Instruction dengan media 

audio visual dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi khususnya dalam hal cara mengajar dengan menerapkan model 

Direct Instruction dengan media audio visual. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Siswa  

a. Siswa mampu mengkontruksi pengetahuan dan keterampilan barunya pada 

mata pelajaran IPA dalam peenerapan model Direct Instruction 

b. Meningkatkan keterampilan bertanya bagi siswa dalam pembelajaran IPA  

c. Respon belajar siswa pada pembelajaran IPA dapat meningkat dengan 

pelaksanaan model Direct Instruction, sehingga IPA menjadi mata 

pelajaran yang menarik bagi siswa 
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d. Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran melalui kerja 

sama antar siswa dalam menemukan konsep-konsep IPA. 

e. Meningkatkan hasil belajar dan menambah pemahaman siswa dalam 

pembelajaran IPA.  

2) Guru 

a. Meningkatkan inovasi bagi guru dalam menyiapkan alat peraga dan 

lembar kerja siswa. 

b. Meningkatkan penyampaian pembelajaran dari guru ke siswa agar siswa 

mengerti  apa yg dijelaskan dan tertanam pada diri anak sampai kapan pun. 

c. Adanya balikan yang diberikan guru sehingga siswa mengetahui yang 

benar dan yang salah 

d. Guru melakukan penilaian proses dalam setiap pembelajaran. 

3) Sekolah 

a. Penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.  

b. Penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

c. Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada 

kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  KAJIAN TEORI 

2.1.1. Belajar 

Manusia lahir kedunia ini pasti belum mengerti apa-apa. Manusia tumbuh 

dari kecil hingga dewasa. Dalam pertumbuhan tersebut manusia mengalami 

peristiwa dalam hidupnya. Peristiwa tersebut adalah proses belajar. Timbullah 

beberapa pertanyaan seperti: apa, mengapa, siapa, bagaimana, siapa, dll. Sebagai 

contoh: siapa saja orang yang ada di sekitar kita? mengapa kita harus makan? 

Bagaimanana proses terjadinya siang dan malam? Agar dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang timbul tersebut maka ia harus belajar.  

Menurut Skinner yang dikutip Dimyati (1999:9) Skinner berpandangan 

bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responsnya 

menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar maka responnya menurun.  

Kemudian Piaget (dalam Rifa’i dan Anni 2009:81) menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu proses individu dalam interaksi terus-menerus dengan lingkungan 

sehingga terbentuk pengetahuan yang dibangun dalam pikiran. Setiap individu 

membangun sendiri pengetahuannya. Sependapat dengan Skinner dan Piaget, 

Hamalik (2011:36) menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing).  
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Rifa’i dan Anni (2009:81-83) menyatakan belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku  setiap orang dan belajar itu mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang. Belajar memegang peranan 

penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, 

dan bahkan presepsi seseorang. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir 

hayat, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) belajar berkaitan dengan perubahan 

perilaku; (b) perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman; (c) perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa belajar sebuah proses perubahan di dalamkepribadian manusia dan 

perubahan tersebut di tampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, pemahaman, 

kebiasaan daya pikir dan kemampuan yang lain. 

2.1.2. Pembelajaran 

Dimyati (1999:25) menyatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan 

interaksi belajar-mengajar antara dengan guru dan lingkungan yang ada untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu. Selanjutnya Rusman (2010:134) menyebutkan 

bahwa pembelajaran adalah merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan 

siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secra 

tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik 

yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar Gagne (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2009:192). Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia


13 
 

 
 

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. Pendapat mengenai pengertian pembelajaran juga 

diutarakan oleh Suprijono (2011:13) yaitu pembelajaran merupakan suatu dialog 

interaktif yang terjadi antara guru dengan peserta didik. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berati bahwa 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung  pada bagaimana 

proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pemahaman seorang guru 

terhadap pengertian pembelajaran akan sangat mempengaruhi cara guru itu 

mengajar. 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

Pengertian kualitas pembelajaran Depdiknas (2004:7), kualitas 

pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

dosen (guru), mahasiswa (siswa), kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konotasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal sesuai tuntutan kurikuler. 

Daryanto (2010:57) menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran 

merupakan mutu atau gambaran tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. Perbaikan kualitas pembelajaran diarahkan pada 

peningkatan kualitas pembelajaran, pengadaan buku referensi pembelajaran serta 

alat-alat pendidikan.  

Departemen Pendidikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran disebutkan bahwa kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga 

pendidikan untuk menghasilkan “...better students learning capacity...” sangat 

tepat. Dalam hal ini lembaga pendidikan mengelola secara optimal semua 

komponen pembelajaran berupa pendidik, siswa, kurikulum, bahan ajar, iklim 

pembelajaran, media pembelajaran, fasilitas belajar dan materi belajar ditata 

sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal.  

Selanjutnya pencapaian kualitas pembelajaran dapat dirinci dalam 

komponen-komponennya sebagai berikut: (1) dari sisi pendidik, dilihat dari 

seberapa optimal pendidik mampu menfasilitasi proses belajar mengajar siswa; (2) 

kurikulum dan bahan ajar, mampu menyediakan aneka stimuli dan fasilitas belajar 

secara beragam; (3) iklim pembelajaran, dilihat seberapa besar suasana belajar 

mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna bagi siswa; (4) media pembelajaran, dilihat dari 

seberapa efektif media belajar digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan 
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intensitas belajar siswa; (5) fasilitas belajar, dilihat seberapa kontributif fasilitas 

fisik terhadap terciptanyaa situasi belajar yang aman dan nyaman; (6) materi, 

adanya kesesuaian dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dengan memperhatikan faktor guru, siswa, kurikulum, sarana dan 

faktor lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi indikator kualitas 

pembelajaran pada tiga variabel yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti 

yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

2.1.3.1. Keterampilan Guru 

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan bahwa seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi 

pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. 

Daryanto (2010:57) menyebutkan guru memegang peranan penting dan 

strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, dimulai  dari pemilihan 

dan pengurutan materi pembelajaran, penerapan dan penggunaan metode 

pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, pembimbingan belajar dan 

kegiatan pengevaluasian kegiatan belajar. 

Rusman (2010:54) menyebutkan bahwa kompetensi pedagogis berkenaan 

dengan pemahaman terhadap peserta didik, perenanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualitaskan berbagai potensi yang dimiliki pesert didik. Agar dapat 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan baik, selain menguasai empat 
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kompetensi tersebut, guru juga dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan 

dasar mengajar, yaitu suatu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram 

untuk dapat menguasainya berkenaan dengan kemampuan guru untuk mengelola 

kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. 

Menurut Rusman (2010:80) terdapat 9 keterampilan dasar mengajar guru 

yang paling penting dalam menentukan  keberhasilan pembelajaran. Keterampilan 

itu adalah : 

1. Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills). 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran. Membuka pelajaran (set induction) adalah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya. Kegiatan membuka pelajaran merupakan 

kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan seorang guru, karena dengan 

permulaan yang baik akan mempengaruhi jalannya kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. 

2. Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan adalah penyampaian informasi secara lesan 

yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu 

dengan yang lainnya. Disini guru dituntut untuk mampu menjelaskan materi 

pelajaran pada siswa secara profesional. 
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3. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri sebab pada 

umumnya guru dalam pengajarannya melibatkan/menggunakan tanya jawab. 

Keterampilan bertanya merupakan ketrampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Jenis-jenis pertanyaan menurut 

Taksonomi Bloom: 

a) Pertanyaan pengetahuan (precall question atau legde question)  

Pertanyaan pengetahuan adalah pertanyaan yang hanya mengaharapkan 

jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah 

dipelajarinya. 

Contoh : Apakah kalian pernah melihat matahari? 

b) Pertanyaan pemahaman (comprehension question)  

Pertanyaan ini menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan dengan jalan 

mengorganisir informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri. 

    Contoh: Jelaskan terjadinya siang dan malam ! 

c) Pertanyaan penerapan (aplication question)  

Pertanyaan penerapan adalah pertanyaan yang menuntut murid untuk 

memberikn jawabn tunggal dengan cara menerapkan : pengetahuan, informasi, 

aturan-aturan , kriteria dan lain-lain yang pernah diterimanya pada suatu kasus 

atau kejadian yang sesungguhnya. 

Contoh: Diantara matahari, bulan, bintang dan komet benda langit mana yang 

sifatnya memantulkan cahaya ?  
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d) Pertanyaan analisis (analysis question) 

Pertanyaan analisis adalah pertanyaan yang menuntut murid untuk menemukan 

jawaban dengan cara mencari bukti/kejadian yang menunjang kesimpulan dari 

kejadian yang ditampilkan dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi 

yang ada. 

Contoh: kenapa pada siang hari terasa panas sekali dibandingkan pagi dan sore 

hari. Dapatkah kmu menunjukan buktinya ? 

e) Pertanyaan sintesis (synthesis question) 

Pertanyaan sintesis merupakan pertanyaan yang jawabannya benar tidak 

tunggal/bisa lebih dari satu serta menghendaki murid untuk mengembangkan 

daya potensi dan daya kreasinya. 

Contoh: apa yang terjadi jika komet terlihat dari bumi ? 

f) Pertanyaan kreasi (creation question) 

Pertanyaan semacam ini menghendaki murid untuk menjawabnya dengan cara 

memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan 

Contoh: Ceritakan dengan kalimat kalian sendiri bagaiman proses terjadinya 

siang dan malam! 

4. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Memberi penguatan merupakan tindakan atau respon terhadap suatu 

bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah 

laku tersebut di saat yang lain. Disini guru yang baik harus selalu memberikan 

respon yang positif kepada siswa yang melakukan perbuatan baik atau kurang 

baik. 
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Tujuan memberi penguatan pada siswa: (a) meningkatkan perhatian siswa; 

(b) merangsang dan meningkatkan motivasi belajar; (c) meningkatkan kegiatan 

belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif; (d) menumbuhkan rasa 

percaya diri kepada siswa; (e) membiasakan kelas kondusif penuh dengan 

penghargaan dan penguatan 

5. Keterampilan Menggunakan Variasi 

Keterampilan menggunaan variasi merupakan keterampilan guru dalam 

menggunakan bermacam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar siswa.  

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton, dengan 

mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih 

bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukan ketekunan, 

antusiasme serta penuh partispasi dalam kegitan pembelajaran. 

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembeljran yang dibutuhkan oleh 

siswa secara kelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan 

dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa 

dalam melakukan kegiatan diskusi kelompok kecil. 

7. Keterampilan Mengelola kelas 

Menurut Uzer Usman (1992:89) pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti 
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penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, memberikan 

ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau penetapan 

norma kelompok yang produktif. 

8. Keterampilan Pembelajaran Perorangan  

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Walaupun jarang dilakukan, namun pada 

hakikatnya guru dapat melakukannya biarpun pembelajran yang dilakukan secara 

klasikal namun sentuhan tetap individu. 

9. Keterampilan Menutup Pelajran (Closure Skills) 

Menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatn ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dalam 

pelajaran yang sudah diberikan oleh seorang guru. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan guru adalah kemampuan guru untuk mengelola atau merancang 

pembelajaran agar lebih efektif dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang 

dimiliki siswa yang meliputi: keterampilan membuka pelajaran, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan  membimbing kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar  perorangan dan 

keterampilan menutup pelajaran. 

Dari sembilan keterampilan guru yang telah diuraikan di atas 

kolaborasikan dengan sintaks model Direct Intruction untuk dijadikan instrumen 
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penelitian, dalam penelitian ini yang akan dicapai adalah peningkatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan model Direct Instruction. 

Adapun indikator keterampilan guru sebagai berikut: (1) melaksanakan apersepsi 

(keterampilan membuka dan menutup pelajaran); (2) menginformasikan tujuan 

pembelajaran (keterampilan menjelaskan); (3) menggunakan media (keterampilan 

mengadakan variasi); (4) mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 

(keterampilan menjelaskan); (5) membimbing siswa kerja kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok); (6) menelaah pemahaman siswa 

(keterampilan bertanya), (7) memberikan umpan balik (keterampilan memberi 

penguatan); (8) membimbing siswa menyimpulkan materi (keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran; (9) memberikan evaluasi (keterampilan 

bertanya); (10) memberi tugas lanjutan (keterampilan mengajar kelompk kecil dan 

perorangan) dan (11) ketepatan mengelola waktu (keterampilan mengelola 

kelas).Selain keterampilan guru dalam mengajar yang menentukan kualitas 

pembelajaran juga ada aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

Komponen pembelajaran tidak terlepas dari adanya aktivitas siswa. 

Menurut Natawijaya (dalam Depdiknas 2005:31) aktivitas siswa dalam 

pemblajaran  merupakan segala kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) pada pembelajaran untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku. Sadirman (2004:95) berpendapat bahwa ”belajar adalah berbuat, 

berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.  Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas. 
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Menurut Hamalik (2011:89) aktivitas belajar adalah tindakan-tindakan 

seseorang untuk merealisasikan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

situasi yang mendukungnya untuk belajar. Secara terperinci Paul B. Diedrich 

(dalam Hamalik 2011:90) membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok yaitu : 

1. Kegiatan-kegiatan visual: membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan. 

2. Kegiatan-kegiatan lesan (oral): menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegitan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik  dan pidato. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, karangan, laporan, angket dan 

menyalin. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar: antara lain: menggambar, membuat grafik, 

peta dan diagram. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

mereparasi, berkebun dan beternak. 

7. Kegiatan-kegiatan mental: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosionl: menaruh minat, gembira, merasa bosan, berani, 

tenang dan gugup. 

Berdasarkan uraian di atas kolaborasikan dengan sintaks model Direct 

Intruction untuk dijadikan instrumen penelitian, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa baik jasmani (fisik) 
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maupun rohani (mental) selama proses belajar mengajar berlangsung sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan mengarah pada 

perubahan perilaku. 

Dalam penelitian ini yang akan dicapai adalah peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA dengan model Direct Instruction, dari delapan jenis 

aktivitas siswa yang telah diuraikan dan disesuaikan dengan sintaks model Direct 

Instruction dengan indikator sebagai berikut: (1) mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran(emotional activities); (2) memperhatikan uraian tujuan 

pembelajaran(listening activities); (3) Memperhatikan materi melalui media audio 

visual(visual activities); (4) memperhatikan demonstrasi guru(visual activities); 

(5) menggunakan alat peraga(motor activities); (6) aktif dalam kegiatan kelompok 

(oral activities);  (7) menyampaikan hasil  kerja kelompok(mental activities); (8) 

mengerjakan soal evaluasi individu(mental activities), dan (9) melaksanakan tugas 

lanjutan dalam kehidupan sehari-hari(motor activities). Aktivitas siswa yang 

meningkat akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

3.1.2.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

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

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pambelajaran, 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Rifa’i dan Anni 2009:85). 
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Menurut Benyamin S. Bloom hasil belajar mencakup 3 ranah yaitu: ranah 

koqnitif. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis (analisys), sintetis 

(synthesis), penilaian (evaluation). Sedangkan ranah afektif  mencakup 

penerimaan (receiving). Penanggapan (responding), penilaian (valuing), 

pengorganisasian (organization), karekterisasi (characterization). Sedangkan 

ranah psikomotor berkaitan dengan initiatory, pre-routine dan rountinized. 

Psikomotorik juga keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual. Sementara, menurut Elizabeth Simpson adalah persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian dan 

kreativitas. Rifa’i dan Anni (2009:86-89). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan keterampilan yang diperoleh siswa setelah 

melakukan aktivitas belajar yang meliputi tiga ranah, yaitu: kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Dalam penelitian ini, ketiga ranah tersebut akan diamati namun untuk 

indikator hasil belajar peneliti memberikan batasan hanya pada ranah kognitif. 

Sehingga data penelitian yang didapat dan diolah untuk menentukan 

ketuntasan/kelulusan hasil belajar siswa didasarkan pada hasil tes di akhir 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA. 
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2.1.4. Pembelajaran IPA 

2.1.4.1. Pengertian IPA 

Banyak definisi dan penjelasan yang dapat kita peroleh tentang IPA. 

Banyak definisi tentang IPA, salah satunya berbunyi sebagai berikut : yang 

dimaksud dengan IPA atau science (istilah bahasa Inggris) sebenarnya adalah 

natural science, yang dapat didefinisikan sebagai : pengetahuan tentang fakta dan 

hukum-hukum yang didasarkan atas pengamatan dan disusun dalam satu sistem 

yang teratur (Mariana:2009). James B. Conant, mendeskripsikan IPA sebagai 

rangkaian konsep dan  pola konseptual yang saling berkaitan yang dihasilkan dari 

eksperimen dan observasi. Hasil-hasil eksperimen dan observasi yang diperoleh 

sebelumnya menjadi bekal bagi eksperimen dan observasi selanjutnya, sehingga 

memungkinkan ilmu pengetahuan tersebut untuk terus berkembang. 

 Menurut Depdiknas (2006:161) IPA (sains) adalah suatu cara untuk men-

cari tahu tentang alam secara sistematik untuk menguasai pengetahuan, fakta-fak-

ta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. 

Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan kegiatan 

praktis untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah.Pendidikan sains diarahkan untuk mencari 

tahu dan berbuat, sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Sejalan dengan pengertian di atas dalam Standar Isi mengenai SK dan KD 

mata pelajaran IPA disebutkan bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam yang sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 
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pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

merupakan suatu proses penemuan.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa IPA adalah suatu usaha yang di lakukan secara sadar untuk mengungkap 

gejala-gejala alam dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah berdasarkan fakta 

dan konsep yang ada. Untuk dapat mengajarkan IPA, maka guru perlu menguasai 

tentang hakikat IPA yaitu produk, proses, sikap dan teknologi. 

2.1.4.2 Hakikat IPA 

IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta 

isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang ada di alam, peristiwa, 

dan gejala-gejala yang muncul di alam. IPA adalah suatu pengetahuan yang 

bersifat objektif tentang alam sekitar beserta isinya. Pada dasarnya IPA 

mengandung empat dimensi pengetahuan, meliputi : 

2.1.4.2.1 IPA Sebagai Produk 

IPA sebagai produk merupakan aktualisasi hasil upaya para perintis IPA 

terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam 

bentuk buku teks. Buku teks memang penting, tetapi disisi lain IPA yang tidak 

kalah pentingnya yaitu dimensi “proses”,maksudnya proses mendapatkan ilmu itu 

sendiri. Dalam pembelajaran IPA guru di tuntut untuk mengajak anak didiknya 

memanfaatkan alam sekitar. Contoh : kenampakan benda langit. 

2.1.4.2.2. IPA Sebagai Proses 

IPA sebagai proses diartikan cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

ilmu itu sendiri, yaitu melalui metode ilmiah. Prosedur pemecahan masalah 
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melalui metode ilmiah yang meliputi: (1) observasi, (2) klasifikasi,(3) interpretasi, 

(4) prediksi, (5) hipotesis, (6) mengendalikan variable (7) merencanakan dan 

melaksanakan penelitian (8) inferensi, (9) aplikasi dan (10) komunikasi. 

Contoh pembuktian kenapa bulan berubah-ubah bentuknya yatu diajarkan 

dengan menggunakan kotak fase bulan. 

2.1.4.2.3. IPA Sebagai Sikap Ilmiah  

IPA sebagai pemupukan sikap dalam hal ini yang dimaksud adalah sikap 

ilmiah terhadap alam sekitar, mengembangkan rasa ingin tahu tentang obyek, 

fenomena alam, makhluk hidup serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan 

masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar (sikap ilmiah). 

Dalam penggunaan model Direct Intruction dengan media audio visual sikap 

ilmiah yang diterapkan, yaitu: Sikap ingin tahu, cermat, Sikap kerja sama, Sikap 

bertanggung jawab dan Sikap disiplin  

2.1.4.2.4. IPA Sebagai Teknologi 

IPA sebagai teknologi merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan 

konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh teknologi penerapan 

IPA mengenai materi perubahan kenampakan benda langit yaitu model 

penampakan alam atau yang disebut kotak fase bulan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakikat 

IPA mencakup empat unsur yang meliputi produk, proses, sikap dan teknologi 

yang dalam kehidupan sehari-hari keempat dimensi tersebut saling berkaitan satu 

sama lain yang terjadi dalam pembelajaran IPA di SD. Jadi mengajar IPA yang 
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benar haruslah mencakup keempat komponen tersebut. Apabila tidak, maka 

mengajarnya belumlah lengkap. 

2.1.5. Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran merupakan persiapan di masa depan, dalam hal ini masa 

depan kehidupan anak yang ditentukan orang tua. Oleh karenanya, sekolah 

mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat yang akan datang. 

Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan, yang 

dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada siswa (Oemar Hamalik, 

2008:25) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA yang disebutkan dalam KTSP 

maka perlu dilaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif anak. Teori pembelajaran yang sesuai tingkat perkembangan kognitif 

anak dikembangkan oleh Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan 

mengenai kontruktivisme, yaitu suatu pandangan tentang perkembangan kognitif 

sebagai suatu proses dimana anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan 

menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. 

Jean Piaget menguraikan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses 

konstruksi yang aktif dan dinamis yang berlangsung dari perilaku bayi hingga 

bentuk-bentuk berpikir masa remaja. 

Menurut Piaget (dalam Slavin 2006:33-41) tingkat perkembangan kognitif 

individu terbagi dalam 4 tahap yang meliputi sensori motor, pra operasional, ope-

rasional konkret dan operasi formal. 
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(1) Tahap sensori motor (0-2 tahun) 

Periode sensori motor menempati dua tahun pertama dalam masa 

kehidupannya. Selama periode ini anak mengatur alamnya didominasi oleh 

indera-inderanya (sensori) dan tindakan-tindakannya (motor). Contoh : bila suatu 

benda disembunyikan, ia gagal untuk menemukannya. Pengalaman terus 

bertambah selama periode ini sampai mendekati akhir periode sensori motor, bayi 

mulai menyadari bahwa benda yang disembunyikan itu masih ada, dan ia mulai 

mencarinya sesudah dilihatnya benda itu disembunyikan.  

(2) Tahap praoperasional (2-7 tahun) 

Pada rentang umur ini anak belum mampu melaksanakan operasi-operasi 

mental, seperti yang telah dikemukakan terdahulu, seperti menambah, mengurangi 

dan lain-lain. Ciri-ciri yang dapat dikenali dari periode praoperasional ini adalah: 

(1) kemampuan menalar transduktif; (2) berpikir irreversibel (tidak dapat balik); 

(3) sifat egosentris dan (4) lebih berpikir statis tentang suatu peristiwa daripada 

transformasi suatu keadaan ke keadaan lain.  

(3) Tahap oprasional konkret (7-11 tahun) 

Periode ini merupakan awal dari berpikir rasional, artinya anak memiliki 

operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah konkret. 

Operasi-operasi itu konkret bukan operasi-operasi formal. Anak belum dapat 

berurusan dengan materi abstrak. Berpikir operasional konkret lebih stabil 

dibanding dengan berpikir statis yang terdapat pada anak pra-operasional. Ciri-ciri 

umum yang ditunjukkan oleh anak pada periode operasional konkret yaitu: (1) 

mampu menyusun urutan seri objek; (2) mengalami kemampuan berbahasa; (3) 
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sifat egosentris berkurang mengarah ke sosiosentris dalam berkomunikasi, dan (4) 

sudah dapat menerima pendapat orang lain.  

(4) Tahap oprasional formal (11-14 tahun dan selanjutnya) 

Periode ini ditandai oleh kemampuan anak dalam operasi-operasi konkret 

untuk membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. Anak mulai dapat 

memecahkan masalah verbal yang serupa. Ciri-ciri umum anak pada periode 

operasional formal yaitu: (1) berpikir hipotetis-deduktif (dapat merumuskan 

banyak alternatif hipotesis dalam menanggapi masalah, dan memeriksa data 

terhadap hipotesis untuk membuat kputusan yang layak); (2) berpikir 

proposisional (dapat menangani pernyataan/proposisi-proposisi yang memerikan 

data konkret, dan dapat menangani proposisi yang berlawanan dengan fakta); (3) 

berpikir kombinatorial (berpikir meliputi semua kombinasi benda-benda, gagasan-

gagasan atau proposisi-proposisi yang mungkin); (4) berpikir refleksif (dapat 

berpikir tentang berpikirnya).  

Implikasi Teori Piaget dalam pembelajaran menurut Slavin (2006:42-43) 

sebagai berikut :  

1) A focus on the process of children’s thinking, not just its products; 

2) Recognition of the crucial role of children’s self-initiated, active 

involvement in learning activities; 

3) A deemphasis on practice aimed at making children adult like in their 

thinking; 

4) Acceptance of individual difference in development progress. 

Artinya adalah:(1) mengutamakan pada proses berikir anak, bukan hanya 

pada hasil; (2) menekankan peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran; (3) 

pe-nekanan praktek ditujukan agar siswa memiliki pemikiran yang dewasa; (4) 

me-nerima adanya perbedaan individu antar siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap 

individu dalam perkembangan intelektualnya selalu melalui empat tahapan 

tersebut tetapi kecepatan perkembangannya dapat berbeda-beda sehingga dalam 

mengajar guru perlu memperhatikan tahap perkembangan kognitifnya. Anak SD 

berada dalam tahap operasional konkret yaitu: mampu menyusun urutan seri 

objek, mengalami kemampuan berbahasa, sifat egosentris berkurang mengarah ke 

sosiosentris dalam berkomunikasi dan  sudah dapat menerima pendapat orang 

lain. Sehingga dalam pembelajaran hendaknya seorang guru menggunakan benda-

benda atau alat-alat yang dapat membantu pemahaman siswa mengenai konsep 

yang diajarkannya.  

Adapun peranan alat peraga atau media menurut Arsyad (2011:26-27) 

adalah sebagai berikut : (1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pe-

san dan informasi; (2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar; (3) media pembel-

ajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; (4) media pembela-

jaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di 

lingkungan mereka. 

Selain disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan alat peraga yang di-

gunakan, pembelajaran IPA harus menerapkan keterampilan proses. Keterampilan 

proses adalah perlakuan yang diterapkan dalam pembelajaran yang menekankan 

pada pembentukan keterampilan untuk memperoleh suatu pengetahuan kemudian 

mengkomunikasikan perolehannya.  
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Semiawan,dkk (2002:15-16) membagi keterampilan proses menjadi dua 

tingkatan, yaitu keterampilan proses tingkat dasar (basic science process skill) dan 

keterampilan proses terpadu (integrated science process skill). Keterampilan 

tingkat dasar meliputi observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, 

dan inferensi. Sedangkan keterampilan proses terpadu meliputi menentukan 

variabel, menyusun tabel data, menyusun grafik, memberi hubungan variabel, 

memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan 

variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan melakukan 

eksperimen.  

Dari berbagai keterampilan proses di atas dalam penelitian ini 

keterampilan proses yang peneliti terapkan sebagai berikut: (1) keterampilan 

mengobservasi: mengamati fase-fase bulan;(2) keterampilan mengukur: mengukur 

waktu yang dibutuhkan untuk setiap pergantian bentuk bulan; (3) keterampilan 

memprediksi: memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pergantian bentuk 

bulan; (4) keterampilan mengkomunikasikan: menyampaikan hasil diskusi 

kelompok; (5) keterampilan  membuat inferensi:menyimpulkan bagaimana 

pergantian pada tiap fase bulan. 

2.1.6 Model Direct Intraction 

2.1.6.1 Pengertian Model Direct Intraction 

Pembelajaran langsung (Direct Instruction) sering disebut juga dengan 

metode ekspositori karena sifatnya sama-sama memberi informasi. Namun dalam 

pelaksanaan metode ekspositori peran dominasi guru banyak dikurangi, guru 

hanya memberi informasi kepada bagian atau saat-saat yang diperlukan. Misalnya 
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pada awal pembelajaran guru, pada topik baru, pada waktu memberikan contoh-

contoh soal, selanjutnya murid diminta menyelesaikan soal-soal di papan tulis 

atau di meja masing-masing. Dalam praktiknya Direct Instruction sangat 

bergantung pada kemampuan guru mengelola pembelajaran. Pengajaran ini 

relevan bagi guru yang ingin mengajar eksprimen atau percobaan. Pembelajaran 

ini berpusat pada guru, tetapi tetap menjamin terjadinya keterlibatan siswa, jadi 

lingkungan belajarnya harus diciptakan yang berorientasi pada tugas-tugas yang 

harus diberikan kepada siswa. 

Menurut Arends (2008) menyebutkan Direct Instruction adalah suatu  

pendekatan mengajar yang di rancang khusus untuk menunjang proses belajar 

siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural 

yang tersetruktur dengan baik yang dapat di ajarkan dengan pola kegiatan 

bertahap. Artinya: Model Direct Instruction secara khusus dirancang untuk 

mempromosikan belajar siswa dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan secara langkah-demi-

langkah. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa model 

Direct Instruction adalah model pembelajaran yang didesain oleh guru untuk 

memberikan pengetahuan deklaratif yang disampaikan secara tahap demi tahap 

sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan prosedural dengan baik dalam 

kehidupan sehari-harinya. 
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2.1.6.2 Ciri-Ciri Model Direc Intruction  

Triyanto (2009:41-42) menyebutkan ciri-ciri pembelajaran langsung 

sebagai berikut:(a) adanya tujuan pembelajaran;(b) ada sintaksis atau pola 

keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran;(c) sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Sependapat dengan 

Triyanto,Holil (2009:3) menyatakan model pengajaran langsung memiliki ciri-ciri 

seperti berikut:(a) adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa 

termasuk prosedur penilaian hasil belajar;(b) sintaks atau pola keseluruhan dan 

alur kegiatan pembelajaran;(c) sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model 

yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan 

berhasil;(d) adanya tranformasi pengetahuan dan keterampilan secara langsung; 

(e) pembelajaran didesain oleh guru dan berorientasi pada tujuan tertentu. 

2.1.6.3 Langkah-Langkah Model Direct Intruction 

“Direct instruction is a teacher-centered model that has five steps: 

establishing set, explanation and/or demonstration, guided practice, feedback, 

and extended practice a direct instruction lesson requires careful orchestration by 

the teacher and a learning environment that businesslike and task-oriented.” 

(Arends 2008:305) 

Artinya: Pengajaran langsung adalah model berpusat pada guru yang memiliki 

lima langkah: menetapkan tujuan, penjelasan dan/atau demonstrasi, panduan 

praktek, umpan balik, dan perluasan praktek. 

Kelima fase dalam pengajaran langsung dapat dijelaskan secara detail 

(Arends 2008:303-311) seperti berikut: 

Fase 1: Menginformasikan Tujuan dan Mempersiapkan Siswa 

Guru memulai pelajaran dengan menjelaskan tujuan pembeljaran khusus 
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serta menginformasikan latar belakang dan pentingnya materi pembelajaran. 

Fase2: Mendemonstrasikan Pengetahuan/Keterampilan 

Guru mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sejelas mungkin 

dan siswa mengikuti langkah-langkah demonstrasi yang efektif. Guru 

menyampaikan informasi dengan menfokuskan pada satu ide untuk menghindari 

penyimpangan dari pokok bahasan/LKS yang disampaikan tahap demi tahap 

sesuai prosedur  serta mengecek pemahaman siswa. 

Fase 3: Menyediakan Latihan Terbimbing 

Pada pembelajaran model Direct Instruction dalam fase ini dilaksanakan 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok dengan anggota 4-5 siswa yang 

dibentuk secara heterogen.  

Fase 4: Mengecek Pemahaman dan Memberikan Umpan Balik  

Guru menggunakan berbagai cara untuk memberikan umpan balik kepada 

siswa, yang meliputi:(1) memberikan umpan balik sesegera mungkin setelah 

latihan,(2) mengupayakan agar umpan balik jelas dan spesifik,(3) memberikan 

pujian dan umpan balik pada kinerja yang benar,(4) jika memberikan umpan balik 

yang negatif disertai dengan contoh bagaimana melakukannya dengan benar dan. 

Fase 5: Memberikan Kesempatan Latihan Mandiri  

Latihan mandiri yang diberikan kepada siswa sebagai fase akhir dalam 

model Direct Instruction adalah pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah merupakan 

kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan baru yang diperolehnya 

secara mandiri. Tugas rumah yang diberikan bukan merupakan kelanjutan dari 

proses pembelajaran, tetapi persiapan untuk pembelajaran berikutnya. 
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2.1.6.4 Kelebihan dan kelemahan Model Direct Intruction 

 Model Direct Instruction dirancang secara spesifik untuk meningkatkan 

pengetahuan faktual yang diajarkan secara tahap demi tahap dengan tujuan untuk 

membantu siswa menguasai pengetahuan prosedural yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai keterampilan kompleks. Salah satu tahapan dari model 

Diresct Instruction adalah demonstrasi. Selama pembelajaran berlangsung siswa 

dapat mengamati, memperhatikan dan melaksanakan sendiri apa yang 

didemonstrasikan guru sehingga  pemahaman materi yang demikian akan lebih 

mendalam dan berkesan bagi siswa karena siswa ikut mengalami sendiri. 

Model Direct Intruction juga mempunyai beberapa kelemahan. Karena 

dalam model ini berpusat pada guru, maka kesuksesan pembelajaran bergantung 

pada guru. Jika guru kurang dalam persiapan, pengetahuan, kepercayaan diri, 

antusiasme maka siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan 

pembelajaran akan terhambat. Jika terlalu sering menggunakan model Direct 

Intruction akan membuat beranggapan bahwa guru akan memberitahu siswa 

semua informasi yang perlu diketahui 

Untuk mengantisipasi kekurangan yang ada dalam model Direct 

Intruction. Karena dalam model Direct Intruction adalah pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Maka dalam persiapan untuk mengajar dipersiapkan dengan 

matang dan sebaik mungkin jangan sampai ada kekurangan sedikitpun. Guru 

harus berkomunikasi dengan baik pada siswa agar siswa merasa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Dalam penyampaian materi juga harus terperinci atau 

bertahap agar siswa tidak kebingungan terhadap materi yang diajarkan.        
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2.1.6.5 Teori yang Mendasari Model Direct Intruction 

Teori belajar yang mendasari model Direct Instruction adalah Social 

Learning Theory (teori belajar sosial) yang dikembangkan oleh Albert Bandura. 

Menurut Kardi dan Nur (2000:11) menyatakan bahwa sebagian besar manusia 

belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. 

Menurut Bandura ada empat elemen penting yang perlu di perhatikan dalam 

pembelajaran melalui pengamatan, yaitu : 

1) Fase Perhatian (Atensi) 

Fase pertama dalam belajar observasional adalah memberikan perhatian 

pada model-model yang menarik dan menimbulkan minat belajar pada siswa. 

Guru mengarahkan siswa untuk memberikan perhatian pada pembelajaran yang 

akan dilaksanakannya, yaitu dengan menyanyikan lagu yang mengarah pada 

materi yang akan diajarkan sambil bertepuk tangan, guru meminta siswa untuk 

memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran, guru 

menyebutkan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

2) Fase Mengulang (Retensi) 

Setelah melaksanakan fase perhatian maka seseorang akan mengingat dan 

menyimpan perilaku yang didapatnya dari suatu model untuk jangka waktu lama 

agar ia dapat menirunya. Setelah itu guru meminta siswa untuk megulangi 

pelajaran yang telah disampaikan. Fase retensi ini membantu seseorang untuk 

mengingat elemen-elemen perilaku yang dikehendaki, misalnya urutan-urutan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  
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3) Fase Mengolah (Reproduksi) 

Siswa sudah mengetahui bagaimana seharusnya suatu perilaku dilakukan 

dan mengingat langkah-langkahnya, tetapi hal ini tidak berarti siswa dapat 

melakukannya dengan lancar diperlukan praktik, latihan mental dan pemberian 

umpan balik dari guru sehingga siswa dapat menyimpan dan memproduksi 

perilaku yang diobservasi. Latihan yang berulang-ulang akan menghasilkan 

perilaku sesuai yang dikehendaki.   

4) Fase Motivasi 

Fase motivasi berupa presentasi hasil kegiatan (simulasi) dan kegiatan 

diskusi. Pada saat diskusi kelompok lain di beri kesempatan untuk menyampaikan 

hasil pengamatannya. Setelah itu guru beserta siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

serta overview untuk memberikan justifikasi hasil kegiatan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori 

belajar sosial berdsarkan pada pengamatan dan proses pemerolehan pengetahuan 

belajar dapat digambarkan sebagai berikut: seseorang belajar dimulai dari 

peristiwa pemodelan oleh guru kemudian siswa akan merasa tertarik dan menaruh 

perhatian pada guru, mengingat perilaku guru dan menampilkannya lewat unjuk 

kerja perilaku serupa yang didukung dengan adanya penguatan dari guru. 

2.1.7 Media Audio Visual Meningkatkan Kegiatan Pembelajaran 

2.1.7.1 Pengertian Media dan Kriteria Pemilihan Media 

Media pembelajaran sangat beraneka ragam. Berdasarkan hasil penelitian 

para ahli, ternyata media yang beraneka ragam itu hampir semua bermanfaat. 

Cukup banyak jenis dan bentuk media yang telah dikenal dewasa ini, dari yang 
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sederhana sampai yang berteknologi tinggi, dari yang mudah dan sudah ada secara 

natural sampai kepada media yang harus dirancang sendiri oleh guru. 

Apabila dilihat dari etimologi kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan 

sesuatu” (Salahudin,1986:3).  “Audio visual adalah media instruksional modern 

yang sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi), meliputi media yang dapat dilihat dan didengar” (Rohani,1997:97-

98). 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran (Hamdani, 2011:243). 

Menurut Arsyad (2006:20) untuk tujuan informasi, media pembelajaran 

dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. 

Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, 

ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa Media audio visual adalah merupakan media perantara atau penggunaan 

materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga 

membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 
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Media pembelajaran adalah suatu cara, alat, atau proses yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan yang 

berlangsung dalam proses pendidikan. Ramiszowski mengungkapkan:  

“media” as the carriers on messages, from some transmitting source 

which may be a human (being or inanimate object), to the receiver of the message 

(which in our case is the learner).  

Penggunaan media dalam pembeljaran atau disebut juga pembelajaran 

bermedia dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media, 

yaitu: 

1) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah 

satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

2) tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik memerlukan 

simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan 

keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. 

3) praktis, luwes dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber 

dayua lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan.  

4) guru terampil menggunakannya. Apapun media itu, guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. 
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5) pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum 

tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 

6) mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu, misalnya, visual pada slide harus jelas 

dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh 

terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. (Arsyad, 2006:75). 

2.1.7.2 Jenis Media Pembelajaran 

Media dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pembagiannya. Dilihat 

dari jenisnya media dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:  

1) Media Auditif 

Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

pendengaran saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam.  Pemerolehan 

hasil belajar indera dengar sekitar 13%. 

2) Media Visual 

Media Visual media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media 

Visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai) 

foto, gambar atau lukisan dan cetakan. Pemerolehan hasil belajar melalui indera 

pandang berkisar 75%. 

3) Media Audio visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui 

indera dengar sekitar 13%, dan melalui indera lainnya sekitar 12%. ( Dale dalam 

Arsyad, 2006:10). 
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Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Media audio visual mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari 

khalayak sasaran (penonton). Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua yaitu suara dan 

gambar. Audio visual merupakan jenis media tidak hanya dapat dipandang atau 

diamati, tetapi juga dapat didengar. (Djamarah, 2006:124-125) 

Berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan media audio visual 

berkenaan dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar dan penayangannya 

melibatkan teknologi. 

Adapun macam-macam media audio visual menurut Arsyad (2006:47-54) 

adalah sebagai berikut: 

1) Sound Slide (film bingkai bersuara) 

Sound Slide merupakan film bingkai yang dikombinasikan dengan suara. 

Program kombinasi film bingkai suara pada umumnya berkisar antara 10 sampai 

30 menit dengan jumlah gambar yang bervariasi dari 10 sampai 100 buah lebih. 

2) Film dan video 

Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame dimana 

frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, 

sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Sama halnya dengan film, video 

dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan film dan video melukiskan gambar 

hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri. 
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3) Televisi 

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan sistem gambar diam 

dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini 

menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang 

elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan 

suara yang dapat didengar.  

4) Komputer 

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi 

informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan 

dan perhitungan sederhana dan rumit. Komputer dewasa ini memiliki kemampuan 

untuk menggabungkan dan mengendalikan berbagai peralatan lainnya seperti CD 

player, video tape dan audio tape. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan media audio visual yang berupa 

komputer/ laptop, video dengan memanfaatkan LCD sebagai alat untuk merekam 

dan menayangkan video. 

Video digunakan peneliti karena mempunyai kelebihan sebagai berikut: 

1)  mengatasi jarak dan waktu dan mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa 

masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat 

2) dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lainnya, dan 

dari masa yang satu ke masa yang lain 

3) dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan 

4) pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat 

5) mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa 
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6) mengembangkan imajinasi dan memperjelas hal-hal yang abstrak dan 

memberikan penjelasan yang lebih realistik 

7) mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realitas 

sosial yang akan dibedah di dalam kelas 

8) berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas peserta didik 

dalam mengekspresikan gagasannya  

Arsyad (2006:8-10) menyatakan agar proses belajar mengajar dapat 

berhasil dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat 

inderanya. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan 

mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti 

dan dapat dipertahankan dalam ingatan.  

Menurut Dale (dalam Arsyad, 2006:10) salah satu gambaran yang paling 

banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses 

belajar adalah dale’s cone of experience (kerucut pengalaman dale). Kerucut ini 

merupakan kolaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan pengalaman yang 

dikemukakan oleh Bruner. Hasil belajar seseorang diperoleh dari pengalaman 

langsung (konkret), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang 

kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin 

ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Tingkat 

keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan itu dituangkan dalam 

lambang-lambang seperti bagan, grafik, atau kata.  

Adapun gambar kerucut pengalaman Edgar Dale (dalam Arsyad, 2006:11) 

adalah sebagai berikut:   
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Dasar pengembangan kerucut di atas bukanlah tingkat kesulitan, 

melainkan tingkat keabstrakan jumlah jenis indera yang turut serta selama 

penerimaan isi pengajaran atau pesan. Pengalaman langsung akan memberikan 

kesan paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang 

terkandung dalam pengalaman itu. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Direct 

Intruction dengan media audio visual yang digunakan guru dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA karena melibatkan indera ganda yaitu 

pandang dan dengar. 

2.1.8 Penerapan Model Pembelajaran Direct Intruction dengan Media 

Audio Visual Dalam Pembelajaran IPA Kelas IVB SDN Gisikdrono 

03 Semarang 

2.1.8.1 Pengertian Model Direct Intruction dengan Media Audio Visual 

Abstrak 

Kongkret 

Lambang 
Kata 

Lambang 
Visual  

Gambar Diam, 
Rekaman Radio 

 Gambar Hidup 
Pameran 

Televisi 

Karyawisata 

Dramatisasi 

Benda Tiruan/Pengamatan 

Pengalaman Langsung 
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Teori konstruktivisme menjadi dasar dalam penerapan model Direct 

Intruction dengan media audio visual dalam pembelajaran IPA., Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang 

pertama dan kedua yaitu suara dan gambar. Audio visual merupakan jenis media 

tidak hanya dapat dipandang atau diamati, tetapi juga dapat didengar. (Djamarah, 

2006:124-125). 

Dalam model pembelajaran Direct Intruction dengan media audio visual 

ini, guru juga menggunakan alat bantu benda kongkrit untuk memvisualisasikan 

secara jelas materi pembelajaran yang akan di lakukan oleh siswa. Piaget                

(Suprijono, 2009:23) Pada siswa umur 8-11 tahun memiliki pola pemikiran 

oprasional kongkrit yaitu berfikir logis reversible dan kekekalan. 

Dengan demikian, penerapan model Direct Intruction dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPA dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar, karena model Direct 

Intruction dengan media audio visual dapat memberikan suatu pembelajaran 

bermakna melalui melihat tayangan video pembelajaran. 

2.1.8.2 Karakteristik Model Pembelajaran Direct Intruction dengan Media Audio 

Visual 

Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran Direct Intruction 

dengan media audio visual dalam pembelajaran IPA adalah : 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa.(fase 1) 

2) Guru menyampaikan materi dengan menggunakan media audio visual. 
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3) Membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar secara heterogen masing-

masing 4-5 anak. 

4) Guru mendemonstrasikan materi dengan menggunakan alat peraga sederhana. 

(fase 2) 

5) Guru membagikan LKS. 

6) Masing-masing kelompok mempraktekkan materi dengan menggunakan alat 

peraga sederhana seperti yang didemonstrasikan guru . (fase 3) 

7) Guru membimbing siswa dalam demonstrasi 

8) Siswa berdiskusi dan mengisi LKS. 

9) Perwakilan dari tiap kelompok maju membacakan hasil diskusi dan guru 

memberikan umpan balik. (fase 4) 

10) Memberikan soal evaluasi individu pada siswa. 

11) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk latihan secara mandiri. (fase 5) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model Direct Intruction 

dipadukan dengan media audio visual. Langkah pembelajaran tersebut digunakan 

peneliti untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang ditandai 

dengan meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

2.1.8.3  Kelebihan  Model Pembelajaran Direct Intruction dengan Media Audio 

Visual 

Beberapa Kelebihan atau kegunaan media audio visual pembelajaran sama 

dengan pengajaran Audio & visual yaitu: 
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1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata, tertulis atau lisan belaka). 

2) Mengatasi perbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: 

a) Objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, 

film atau model. 

b) Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor micro, film bingkai, film atau 

gambar. 

c) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan tame 

lapse atau high speed photografi. 

d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat 

rekaman film,video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

e) Obyek yang terlalu kompleks (mesin-mesin) dapat disajikan dengan 

model, diagram, dll. 

f) Konsep yang terlalu luas (bumi, bulan dan matahari) dapat di visualkan 

dalam bentuk film,film bingkai, gambar,dll. 

3) Media audio visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. 

2.1.9 Teori -Teori Belajar 

Beberapa teori belajar yang dapat mendukung dalam keberhasilan suatu 

pembelajaran (Suprijono, 2009:16-44) 

2.1.9.1 Teori Belajar Behaviorisme 

Teori perilaku berakar pada pemikiran behaviorisme. Dalam perspektif 

behaviorisme pelajaran diartikan sebagai prosesterbentuknya hubungan antara 

rangsangan (stimulus) dan Bahas (respons). Pembelajaran merupakan proses 
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perlaziman (pembiasaan). Semakain tepat dan intensif rangsangan yang 

diberikanoleh guru, akan semakin tepat dan intensif pula kegiatan belajar yang 

dilakukan siswa. 

2.1.9.2 Teori Belajar Kognitivisme 

 Belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat dan 

menggunakan pengetahuan. Semakin tinggi tingkat koqnitif seseorang semakin 

tinggi pula kemampuan dan keterampilan dalam memproses berbagai informasi 

atau pengetahuan yang diterimanya dari lingkungan.  

2.1.9.3 Teori Belajar Kontruktivisme 

 Semua pengetahuan adalah hasil kontruksi dari kegiatan atau tindakan 

seseorang. Pengetahuan ilmiah berevolusi, berubah dari waktu kewaktu. 

Pemikiran ilmiah adalam sementara, tidak statis dan merupakan proses. Siswa 

memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan belajarnya, sedangkan 

guru hanya sebagai fasilitator. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Kondisi pembelajaran IPA di kelas IVB  SDN Gisikdrono 03 Semarang 

akan dikaji dan ditingkatkan kualitasnya dengan menerapkan model Direct 

Instruction. Penelitian ini didasarkan pada hasil beberapa peneliti sebelumnya 

yang menggunakan model pembelajaran yang serupa. 

Prisca Yantari Nindyaningtyas (2011) dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Intruction Pada Kelas IV SDN Kandri 01 

Gunungpati”. Berdasarkan data hasil penelitian disimpulkan bahwaada 
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peningkatan aktivitas siswa ditunjukan dengan sekor rata – rata aktivitas siswa 

sebesar 2,59 (siklus I), 2,97 (siklus II) dan 3,44 (siklus III). Sedangkan Hasil 

belajar juga mengalami peningkatan sebesar 67,57 sebesar 7,50 sedangkan nilai 

rata-rata kelas kontrol (pembelajaran konvensional) sebesar 6,80. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran langsung lebih baik dibandingkan dengan yang diajar dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Riana Ernawati (2012) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPA Melalui Model Pembelajaran Direct Intruction Berbasis Lingkungan Pada 

Siswa Kelas IV SDN Wonosari 03”. Dari data penelitian dan pembahasan, 

disimpulkan bahwa ada peningkatan aktivitas siswa ditunjukkan dengan skor rata-

rata aktivitas siswa  sebesar 26,93 (siklus I), 30,28 (siklus II) dan 31,44 (siklus 

III). Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan nilai rata-rata siswa 69,48 

(siklus I ), 76,15 (siklusII) dan 82,56 (siklus III). 

Vera Rahma Faulata (2012) dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran  PKn Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Berbasis Audio Visual Siswa Kelas IV SDN Petompon 01”. Berdasarkan data 

hasil penelitian, disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus I 58,75%, siklus II 

77,31%, siklus III 78,66%.  hasil belajar meningkat yang ditunjukkan pada siklus 

I nilai rata” siswa sebesar 54,29%, siklus II 71,43% dan pada siklus III 85,71% 

Berdasarkan hasil tiga peneliti tersebut dapat dibuktikan bahwa penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Oleh karena itu, peneliti 
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menjadikan hasil penelitian di atas sebagai pedoman yang mendukung untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model Direct Instruction dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas 

IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang”. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Optimalisasi kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya faktor metode dan desain pembelajaran, media pembelajaran, serta 

gaya mengajar guru. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi sehingga siswa tidak jenuh. Penciptaan suasana pembelajaran yang 

kondusif dan menyenangkan juga sangat diperlukan dalam mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran, dimana pembelajaran harus dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir.  

Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan tepat juga harus dapat 

dimaksimalkan oleh guru dalam pembelajaran guna mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, siswa dibantu 

oleh guru melibatkan diri dalam proses pembelajaran. 

Namun gambaran di atas tidak sama dengan pembelajaran IPA yang ada di 

kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang. Dalam pembelajaran yang dilakukan 

dikelas, guru mengajar tidak dengan demonstrasi secara bertahap demi tahap. 

Siswa juga kurang termotivasi dan sulit memahami materi yang disampaikan. 

Oleh sebab itu hasil belajar siswa tidak memenuhi KKM.  
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Dengan diperolehnya hasil tersebut, peneliti memperbaiki  pembelajaran 

tersebut dengan menggunakan model pembelajaran Direct Intruction. Sintaks dari 

model pembelajaran Direct Intruction yaitu: Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa, Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, 

Membimbing pelatihan, Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, 

Memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Model ini 

disandingkan dengan media audio visual. Media audio visual ini sendiri 

merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui 

pandangan dan pendengaran sehingga merangsang stimulus siswa agar 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

Dengan diterapkannya model dan media tersebut diharapkan siswa 

bersemanagat dalam memngikuti pembelajaran dikelas. guru dapat 

memaksimalkan penggunaan media dibantu benda kongkret dan mengajarkan 

pembelajarannya bertahap demi tahap. Hal tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktifitas siwa dan  hasil belajar siswa sesuai 

KKM yang telah ditentukan. 
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Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris maka dapat dibuat kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

 

 

 

10  

11  

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

Kualitas Pembelajaran IPA rendah ditandai dengan : 

Keterampilan mengajar guru kurang karena Guru mengajar tidak dengan demonstrasi 

secara tahap demi tahap dan kurang maksimal dalam menggunakan media/alat peraga. 

Aktivitas siswa rendah karena Siswa kurang termotivasi dan kesulitan memahami materi 

yang disampaikan guru cenderung cepat merasa bosan serta rendahnya pemahaman siswa 

pada materi sehingga terdapat 17 siswa dari 35 siswa atau 48% yang hasil belajarnya di 

bawah KKM. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

 Penerapan Model Direct Instruction: 

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

2. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan 

3. Membimbing pelatihan 

4. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

5. Memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan 

 Guru menciptakan suasana belajar yang mendukung pembelajaran 

 Observer mengamati keterampilan guru dan aktivitas serta mencatat hasil observasi 

 

 

Kondisi Akhir 

Kualitas Pembelajaran IPA meningkat ditandai dengan : 

 Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat 

 Hasil belajar siswa meningkat atau lebih dari KKM (KKM=66) 

Kualitas Pembelajaran Meningkat 
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2.4   HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir yang telah 

diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas yang pelaksanannya terdiri 3 siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yang 

meliputi perencanaan, pelaksanakan, pengamatan, dan refleksi (Arikunto: 

20010:137). Gambar skema langkah-langkah penelitian tindakan kelas: 

Adapun  langkah-langkah PTK adalah sebagai berikut: 

      

                   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan alur penelitian tindakan (Arikunto, 2010:137) 

Langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

3.1.1. Perencanaan 

1) Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, LKS dan lembar evaluasi) mengenai 

materi terjadinya siang dan malam. 

2) Menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS I Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

? 
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3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual. 

Dalam hal ini peneliti bersama kolaborator melaksanakan perencanaan berupa: 

a) Mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian, yaitu dari 

35 siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang hanya 17 siswa yang 

menguasai materi IPA atau mendapat nilai di atas KKM (66). 

b) Menelaah materi dalam pembelajaran IPA serta menelaah Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator.  

c) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dan skenario model Direct Intruction. 

d) Menyiapkan alat peraga, media pembelajaran dan sumber belajar yang 

digunakan dalam penelitian. 

e) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja kelompok. 

f) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian berupa 

instrument penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

g) Merencanakan waktu pelaksanaan tindakan. 

3.1.2. Pelaksanan Tindakan 

Tahap kedua dari penelitian adalah implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto 2010:139). 

Pelaksanaan PTK ini dlaksanakan dalam tiga siklus penelitian dalam 

pembelajaran IPA pada materi penampakan benda langit dengan menerapkan 
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model Direct Instruction dengan media audio visual sesuai dengan yang 

direncanakan pada tahap perencanaan 

3.1.3. Pengamatan 

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh pengamat 

selama kegiatan sedang berjalan (Hamdani 2008:53). Kegiatan observasi 

dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan karena keduanya 

berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Kegiatan observasi dilakukan secara 

kolaboratif dengan guru kelas IVB dan observer untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model 

Direct Instruction dengan media audio visual. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto 2010:19). Refleksi dalam penelitian 

ini adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa pada siklus I-III, mengkaji 

pelaksanaan pembelajaran, efek tindakan, mengorganisir kekurangan pada siklus 

I-III. 

 

3.2. PERENCANAAN TAHAPAN PENELITIAN 

Penelitian ini direncanakan dalam 3 siklus. Adapun tiap siklusnya adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1. Siklus I 

3.2.1.1.Perencanaan 

Adapun perencanaan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 
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1) Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, LKS dan lembar evaluasi) mengenai 

materi terjadinya siang dan malam. 

2) Menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual. 

3.2.1.2  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus I sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat pada tahap sebelumnya oleh peneliti dan kolaborator dalam pembelajaran 

IPA melalui penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual, yang 

meliputi: 

1) Pra-kegiatan: 

a) Guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

b) Salam, doa, dan presensi 

2) Kegiatan awal: 

a) Guru melakukan apersepsi. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang harus 

dilakukan. 

c) Guru memberi motivasi siswa. 

3) Kegiatan Inti: 

a) Guru sedikit bercerita tentang siang dan malam hari, lalu guru memberi 

pertanyaan tentang cerita tersebut : 
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1. Pernahkah kalian melihat munculnya matahari ? 

2. Apa yang kamu lihat jika matahari itu muncul?  (Eksplorasi) 

b) Guru menayangkan slide video tentang Matahari. 

c) Guru membimbing siswa berdiskusi tentang video yang telah ditayangkan 

sambil mendemonstrasikan video tersebut pada benda kongkret  

Eksplorasi 

d) Guru meminta siswa untuk membuat kelompok 4-5 anak  Elaborasi 

e) Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

f) Perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. 

 Elaborasi 

g) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang dibahas. 

(merumuskan kesimpulan)   Konfirmasi 

h) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

i) Guru memberikan penguatan kepada siswa-siswa yang antusias dan 

memotivasi siswa untuk lebih semangat. 

4) Kegiatan Akhir: 

a. Guru menyimpulan keseluruhan materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan evaluasi indivudu. 

c. Guru memberikan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. 

d. Memberikan salam. 
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3.2.1.3  Observasi 

a. Observer mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

b. Observer mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

c. Observer mengamati dan mencatat kendala-kendala serta hal-hal yang 

terjadi selama pembelajaran berlangsung di luar indikator aspek 

pengamatan pada lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I (kekurangan-

kekurangan pada siklus I) 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, LKS dan lembar evaluasi) mengenai 

materi terjadinya penampakan bulan sabit sampai purnama. 

2) Menyiapkan alat peraga yang diperlukan.  

a. mengedit ulang video pembelajaran 

b. membuat alat praga lebih dari 1 
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3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus II sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

pada tahap sebelumnya oleh peneliti dan kolaborator dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual, yang 

meliputi: 

1) Pra-kegiatan: 

a) Guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

b) Salam, doa, dan presensi 

2) Kegiatan awal: 

a) Guru melakukan apersepsi. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang harus 

dilakukan. 

c) Guru memberi motivasi siswa. 

3) Kegiatan Inti: 

a) Guru sedikit bercerita tentang bulan, lalu guru memberi pertanyaan tentang 

cerita tersebut  

b) Siapa yang pernah melihat bulan bulan  ?  (Eksplorasi) 

c) Guru menayangkan slide video tentang bulan.  (Eksplorasi) 
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d) Guru membimbing siswa berdiskusi tentang video yang telah ditayangkan 

sambil mendemonstrasikan video tersebut pada benda kotak fase bulan  

Eksplorasi 

e) Guru meminta siswa untuk membuat kelompok 4-5 anak  Elaborasi 

f) Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

g) Perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. 

 Elaborasi 

h) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang dibahas. 

(merumuskan kesimpulan)   Konfirmasi 

i) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

j) Guru memberikan penguatan kepada siswa-siswa yang antusias dan 

memotivasi siswa untuk lebih semangat. 

4) Kegiatan Akhir: 

a) Guru menyimpulan keseluruhan materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran. 

b) Siswa mengerjakan evaluasi indivudu. 

c) Guru memberikan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. 

d) Memberikan salam. 

3.2.2.3 Observasi 

1) Observer mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dan mencatat 

hasil pengamatannya. 
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2) Observer mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dan mencatat 

hasil pengamatannya. 

3) Observer mengamati dan mencatat kendala-kendala serta hal-hal yang terjadi 

selama pembelajaran berlangsung di luar indikator aspek pengamatan pada 

lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.2.2.4  Refleksi 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II (kekurangan-

kekurangan pada siklus II) 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

1) Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, LKS dan lembar evaluasi) mengenai 

materi terjadinya Gerhana Bulan. 

2) Menyiapkan alat peraga yang diperlukan. 

3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus III sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat pada tahap sebelumnya oleh peneliti dan kolaborator dalam pembelajaran 
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IPA melalui penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual, yang 

meliputi:  

a) Pra-kegiatan: 

a) Guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

b) Salam, doa, dan presensi 

b) Kegiatan awal: 

a) Guru melakukan apersepsi. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang harus 

dilakukan. 

c) Guru memberi motivasi siswa. 

3) Kegiatan Inti: 

a) Guru sedikit bercerita tentang fase – fase bulan, lalu guru memberi 

pertanyaan tentang cerita tersebut  

b) Siapa yang pernah melihat bulan purnama  ?  (Eksplorasi) 

c) Guru menayangkan slide video tentang fase – fase bulan.  (Eksplorasi) 

d) Guru membimbing siswa berdiskusi tentang video yang telah ditayangkan 

sambil mendemonstrasikan video tersebut pada benda kotak fase bulan  

Eksplorasi 

e) Guru meminta siswa untuk membuat kelompok 4 – 5 anak  Elaborasi 

f) Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

g) Perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. 

 Elaborasi 
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h) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang dibahas. 

(merumuskan kesimpulan)   Konfirmasi 

i) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

j) Guru memberikan penguatan kepada siswa-siswa yang antusias dan 

memotivasi siswa untuk lebih semangat. 

4) Kegiatan Akhir: 

a) Guru menyimpulan keseluruhan materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran. 

b) Siswa mengerjakan evaluasi indivudu. 

c) Guru memberikan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. 

d) Memberikan salam. 

3.2.3.3 Observasi 

a) Observer mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

b) Observer mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dan 

mencatat hasil pengamatannya. 

c) Observer mengamati dan mencatat kendala-kendala serta hal-hal yang 

terjadi selama pembelajaran berlangsung di luar indikator aspek pengamatan 

pada lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.2.3.4  Refleksi 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III 
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b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III (kekurangan-

kekurangan pada siklus III) 

d) Membuat laporan hasil penelitian jika keseluruhan indikator keberhasilan 

telah terpenuhi. 

 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gisikdrono 03 Kecamatan Semarang 

Barat Kota Semarang dengan subjek penelitian adalah: Guru dan Siswa kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang sebanyak 35 siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki 

dan 22 siswa perempuan. 

 

3.4. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gisikdrono 03 Kecamatan Semarang 

Barat Kota Semarang. 

 

3.5. VARIABEL YANG DISELIDIKI 

Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct 

Instruction dengan media audio visual. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct 

Instruction dengan media audio visual. 
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3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct 

Instruction dengan media audio visual. 

 

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi dan catatan lapangan 

dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct Instruction dengan 

media audio visual. 

3.6.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus I  

sampai siklus III berupa lembar observasi aktivitas siswa dan hasil evaluasi 

belajar siswa dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari nilai awal siswa sebelum dilaksanakan 

tindakan 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber data berupa 

catatan lapangan yang berasal dari catatan selama proses pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual. 
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3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh secara sistemik selama pelaksanaan siklus I 

sampai siklus III berupa hasil evaluasi belajar siswa. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan catatan lapangan sebagai pelengkapdalam pembelajaran IPA 

dengan model Direct Instruction dengan media audio visual. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan dua cara, yaitu: 

3.6.3.1 Teknik Non Tes 

1) Observasi 

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto 

2010:133). 

Teknik observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggambarkan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan model 

Direct Instruction dengan media audio visual yang diperoleh melalui pengisian 

pada lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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2) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan berisi hal-hal yang terekam melalui 

lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh selama 

pembelajaran (Arikunto dkk,2008:78). 

Peneliti menggunakan catatan lapangan sebagai pelengkap data 

pengamatan yang belum ada pada lembar observasi keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model Direct 

Instruction dengan media audio visual 

3) Data Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Foto dan video juga digunakan 

peneliti sebagai dokumentasi guna menggambarkan proses kegiatan pembelajaran 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

3.6.3.2 Teknik Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto 2010:266). Sejalan 

dengan Arikunto, Poerwanti (2008:4.33) menyatakan bahwa tes adalah alat ukur 

dalam proses asesmen maupun evaluasi yang memiliki peranan untuk mengetahui 

keberhasilan proses belajar  mengajar di sekolah. Dalam hal ini tes memiliki 

fungsi ganda yaitu mengukur tingkat pencapaian siswa pada kompetensi yang 

dipersyaratkan, yang terjabar dalam indikator pencapaian dan mengukur 
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keberhasilan program pengajaran sekaligus kualitas pendidik dalam mengelola 

proses pembelajaran. 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pencapaian 

hasil belajar siswa. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui 

kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada akhir setiap pembelajaran 

siklus I sampai siklus III. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1 Data Kuantitatif  

Data Kuantitatif berupa hasil belajar IPA khususnya pada ranah kognitif 

siswa yang diperoleh melalui tes isian singkat dan uraian. Data ini dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau 

rerata terhadap skor yang diperoleh siswa. Rumus untuk menentukan mean atau 

rerata hasil belajar siswa adalah : 

a) Menghitung mean/rerata kelas 

 ̅=
∑ 

∑ 
  

 (Aqib, 2011: 40-41) 

Keterangan:      

      ̅  =   Nilai rata-rata         

 ∑   =   jumlah siswa                            

 ∑   =   jumlah semua nilai siswa 
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Sedangkan untuk menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

b) Menghitung presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

P = 
 ∑                           

 ∑      
        

Keterangan : 

P : Persentase siswa yang tuntas     

c) Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM)  

mata pelajaran IPA pada siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang yang 

dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 66 Tuntas 

< 66 Tidak tuntas 
(Sumber: Daftar Nilai Ketuntasan Mata Pelajaran IPA SDN Gisikdrono 03 Semarang TA. 

2012/2013) 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari menganalisis lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

Direct Instruction dengan media audio visual. Data kualitatif dari pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut :(1) mencatat hasil pengamatan keterampilan guru  dan aktivitas siswa 

yang dilakukan oleh observer untuk setiap indikator pada setiap siklus;(2) untuk 

lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa menggunakan skala 
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n = (T - R) + 1 

 

penilaian;(3) mengolah skor yang diperoleh dalam pengamatan kemudian 

mengkategorikannya sesuai skala penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) dalam mengelola data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut :(1) menentukan skor terendah;(2) menentukan 

skor tertinggi;(3) mencari median;(4) mencari rentang nilai menjadi 4 kategori 

(Sangat baik, Baik, Cukup dan Kurang). Jika: 

T = Skor Tertinggi 

R = Skor Terendah     

n = Banyaknya data  

Untuk menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3, dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: (Herrhyanto dan Akib 2008: 5.3) : 

a. Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk 

data ganjil. 

b. Q2 = Median 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil dan genap 

c. Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

 

  
(n + 1)  untuk 

data ganjil 

d. Q4= kuartil keempat = T 

Maka diperoleh kriteria ketuntasan sebagai berikut.: 

Tabel 3.2 

 Kategori Kriteria Ketercapaian Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketercapaian Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 
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Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

 Kriteria Ketercapaian Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

36 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik 

28  ≤ skor < 36 Baik 

19 ≤ skor < 28 Cukup 

11  ≤ skor < 19 Kurang 

Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct Instruction 

dengan media audio visual yang terdiri dari sepuluh indikator, yaitu:(1) 

melaksanakan kegiatan awal (keterampilan membuka pembelajaran);(2) 

Menyajikan masalah melalui demostrasi (keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan menjelaskan);(3) Menggunakan media pembelajaran yang bisa 

berasal dari lingkungan (keterampilan mengadakan variasi);(4) 

Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar (keterampilan mengelola 

kelas);(5) Membimbing siswa membuat hipotesis (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan);(6) Membimbing siswa melakukan 

penyelidikan dengan berbasis lingkungan (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil);(7) Membimbing siswa dalam menganalisis data (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan);(8) Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan (keterampilan bertanya dan penguatan);(9) Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup pembelajaran). 
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Tabel 3.4 

 Kriteria Ketercapaian Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria 

31 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

22  ≤ skor < 31 Baik 

16 ≤ skor < 22 Cukup 

9  ≤ skor <16 Kurang 

Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct Instruction 

dengan media audio visual yang terdiri dari 9 indikator, yaitu:(1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran (emotional activities);(2) Memperhatikan uraian 

tujuan pembelajaran dari guru (listening activities);(3)Memperhatikan materi 

melalui media audio visual (visual activities,(4) memperhatikan demonstrasi guru 

(listening activities, visual activities);(5) Menggunakan alat praga sederhana 

(motor activities);(6) Aktif dalam kegiatan kelompok (oral activities, mental 

activities, motor activities);(7) menyampaikan hasil diskusi (oral activities, 

emotional activities);(8) Mengerjakan soal evaluasi individu(mental activities); 

(9) Melaksanakan tugas lanjutan dalam kehidupan sehari-hari (motor activities). 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 

Semarang dengan indikator sebagai berikut: 
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1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model Direct 

Instruction dengan media audio visual meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik atau skor minimal 28 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model Direct 

Instruction dengan media audio visual meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik atau skor minimal 22 

3) 80% siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 66 dalam pembelajaran IPA 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gisikdrono 03 Semarang dengan 

subyek penelitian, yaitu peneliti sebagai pengajar dan siswa kelas IVB berjumlah 

35 siswa. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus, 

yaitu siklus I pada tanggal 14 Mei 2013, siklus II tanggal 21 Mei 2013 dan siklus 

III tanggal 28 Mei 2013. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas pemaparan 

observasi keterampilan guru, observasi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dari 

tiga siklus proses pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct Instruction 

dengan media audio visual pada siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan Siklus I 

Perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus I, meliputi: 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan model Direct Instruction dengan 

media audio visual berupa RPP, LKS dan lembar evaluasi dengan materi 

kenampakan benda langit yaitu matahari. 

b. Menyiapkan video tentang kenampakan benda langit “Matahari”, alat peraga 

globe untuk pembahasan LKS dan alat praktik untuk kerja kelompok. 
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c. Menyiapkan instrumen penelitian (lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan catatan lapangan). 

4.1.1.2 Pelaksanaan Siklus I 

Berikut ini akan dipaparkan deskripsi pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Mei 2013 di kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. Alokasi waktu pelaksanaan, yaitu dua jam 

pelajaran (70 menit). Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

Pembelajaran dimulai dengan salam dari guru, kemudian guru menyuruh 

ketua kelas untuk memimpin siswa kelas IVB berdo’a dan dilanjutkan presensi 

oleh guru. Hari itu seluruh siswa kelas IVB masuk. 

Kegiatan dilanjutkan dengan apersepsi, guru bercerita sedikit tentang 

kenampakan benda-benda langit yang terlihat dari bumi. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan tentang cerita tersebut “Apa yang kamu ketahui tentang 

benda langit ?” kemudian “Sebutkan contoh-contoh benda langit?”. 

Guru menginformasikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai 

kenampakan benda langit yaitu matahari. Guru menyampaikan bahwa setelah 

mengikuti pembelajaran siswa diharapkan dapat menyebutkan kenampakan 

benda–benda langit, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan matahari, siswa 

dapat menceritakan terjadinya siang dan malam dan siswa dapat memperjelas 

terjadinya siang dan malam (fase 1). 
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Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat untuk 

mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan.  

b. Kegiatan Inti (40 menit) 

Guru menampilkan slide video tentang kenampakan benda – benda langit 

dan bagaimana terjadinya siang dan malam. 

Guru memandu siswa untuk berkelompok, ada 8 kelompok masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Guru membimbing siswa untuk praktek 

mengenai bagaimana terjadinya siang dan malam. Siswa diberikan sebuah globe 

sebagai tiruan bumi dan senter sebagai pengganti cahaya matahari. Kemudian 

siswa mendemonstrasikan terjadinya siang dan malam yang sudah dicontohkan 

pada silde video kenampakan benda-benda langit dan terjadinya siang dan malam 

(fase 2). Dengan adanya benda tiruan bumi tersebut siswa diharapkan mengerti 

bahwa terjadinya siang dan malam diakibatkan karena adanya rotasi bumi yang 

berputar pada porosnya dan mengakibatkan adanya siang dan malam, bukan 

karena matahari yang mengelilingi bumi. 

Guru membagikan lembar kerja mengenai kenampakan benda-benda 

langit dan siswa bekerja secara kelompok mendiskusikan tentang matahari, 

menyebutkan kenampakan benda-benda langit serta menceritakan terjadinya siang 

dan malam. Selama proses diskusi kelompok guru mengelilingi kelompok satu 

dengan yang lainnya, mengecek apakah ada kesulitan dari masing-masing 

kelompok dan membimbing dalam kerja kelompok (fase 3). 

Perwakilan kelompok maju membacakan hasil kerja kelompoknya. Siswa 

yang tidak maju mengecek jawaban dari masing-masing kelompok apakah sudah 
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benar apa belum. Jika jawaban kelompok ada yang kurang tepat guru segera 

mengklarifikasi jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut. Guru menunjuk 

perwakilan kelompok yang maju kedepan dikarenakan tidak ada yang memiliki 

inisiatif sendiri untuk maju kedepan.  

Guru mengulang kembali materi yang telah dipelajari hari ini dan 

menanyakan pada siswa apakah semua sudah paham dengan materi yang telah 

disampaikannya, siswa menjawab bahwa mereka sudah paham dengan materi 

yang disampaikan guru (fase 4). Guru menyampaikan penghargaan kepada 

kelompok 5 karena sudah aktif dalam pembelajaran dan berhasil menyelesaikan 

kerja kelompok dengan cepat dan benar. kemudian guru memberi tepuk tangan 

dari di ikuti seluruh siswa di kelas. Selain itu guru juga memberikan motivasi 

kepada siswa yang lain untuk lebih bersemangat, rajin dan aktif dalam 

pembelajaran sehingga bisa bersaing dengan siswa yang lain. 

c. Kegiatan Penutup (20 menit) 

Siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini dengan bimbingan 

guru bahwa kenampakan benda-benda langit ada 4 yaitu matahari, bulan, bintang 

dan komet. Serta terjadinya siang dan malam dikarenakan adanya rotasi bumi. 

Kemudian siswa mengerjakan evaluasi individu dengan tenang dan 

mengumpulkannya di meja guru (fase 5). Guru memberi tugas rumah untuk 

mengamati bentuk bulan pada malam malam hari dan berpesan kepada siswa 

untuk belajar materi selanjutnya mengenai fase-fase bulan. Kemudian guru 

mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. 
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4.1.1.3 Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

Direct Instruction dengan media audio visual yang diamati mencakup 11 aspek. 

Pengamatan keterampilan guru menggunakan lembar observasi keterampilan guru 

pada siklus I diperoleh data yang tersaji dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Data Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Pengamatan 

Skor yang 

dicapai 

1 Melaksanakan apersepsi 4 

2 Menginformasikan tujuan pembelajaran 3 

3 Menggunakanan media audio visual 4 

4 Mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 2 

5 Membimbing siswa kerja kelompok 3 

6 Menelaah pemahaman siswa 3 

7 Memberikan umpan balik 3 

8 Membimbing siswa menyimpulkan materi 3 

9 Memberikan evaluasi 4 

10 Memberi tugas lanjutan 4 

11 Ketepatan mengelola waktu 2 

Jumlah skor 35 

Rata-rata 3,2 

Persentase 79% 

Kategori Baik 

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah skor keterampilan guru 

pada siklus I adalah sebesar 35 dengan rata-rata skor setiap indikator adalah 3,2 

dengan kategori baik. Dari 11 indikator pengamatan, ada 1 indikator yang 

memperoleh skor 2, ada 7 indikator yang memperoleh skor 3 dan ada 3 indikator 

yang memperoleh skor 4.  Secara rinci deskripsi perolehan skor dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Melaksanakan apersepsi 

Guru melaksanakan apersepsi mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor tampak, yaitu: apersepsi sesuai materi, menarik perhatian siswa, 

menggunakan media dan dilakukan di awal pembelajaran.  

b. Menginformasikan tujuan pembelajaran 

Guru menginformasikan tujuan pembelajaran mendapatkan skor 3. Hal 

ini berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: sesuai indikator pembelajaran, sesuai 

tingkat kognitif siswa, memuat aspek audience, behaviour, condition dan degree. 

c. Menggunakan media audio visual 

Guru menggunakan mediaaudio visual mendapatkan skor 4. Hal ini 

berarti ada 4 deskriptor tampak, yaitu: menggunakan media yang bervariasi, 

sesuai materi pembelajaran, kata-katanya mudah dipahami dan media mudah 

dimengerti. 

d. Mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 

Guru mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap mendapatkan 

skor 2. Hal ini berarti ada 2 deskriptor tampak, yaitu: menggunakan 

contoh/ilustrasi yang tepat dan disampaikan secara jelas dan lancar dalam 

pengucapan. 

e. Membimbing siswa kerja kelompok 

Guru membimbing siswa kerja kelompok mendapatkan skor 3. Hal ini 

berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: membentuk kelompok 4-5 siswa secara 

heterogen, memfasilitasi semua siswa berpartisipasi dalam kerja kelompok dan 

dapat mengatasi hal-hal yang dapat menghambat kerja kelompok. 
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f. Menelaah pemahaman siswa 

Guru menelaah pemahaman siswa mendapatkan skor 3. Hal ini berarti 

ada 3 deskriptor tampak, yaitu: materi sesuai tujuan pembelajaran, keluasan 

materi sesuai tingkat kognitif siswa dan urutan dari mudah ke sulit serta 

merangsang siswa berpikir kritis. 

g. Memberikan umpan balik 

Guru memberikan umpan balik mendapatkan skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor tampak, yaitu: dilakukan secara verbal dan nonverbal, diberikan 

langsung setelah tindakan siswa dan diberikan dengan hangat, semangat, kasih 

sayang dan bermakna. 

h. Membimbing siswa menyimpulkan materi 

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi mendapatkan skor 3. Hal 

ini berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: dilakukan pada akhir setiap penggal 

kegiatan pembelajaran, simpulan sesuai materi dan memantapkan pemahaman 

siswa. 

i. Memberikan evaluasi 

Guru memberikan evaluasi mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor tampak, yaitu: evaluasi sesuai indikator pembelajaran, mencakup 

evaluasi proses dan hasil, mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta 

bentuk soal tes tertulis bervariasi. 

j. Memberi tugas lanjutan 

Guru memberi tugas lanjutan mendapatkan skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor tampak, yaitu: disampaikan secara runtut apa yang harus dikerjakan 
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siswa di rumah, tugas lanjutan berupa materi pertemuan berikutnya dan berupa 

tugas penyelidikan/pengamatan. 

k. Ketepatan mengelola waktu 

Ketepatan mengelola waktu guru mendapatkan skor 2. Hal ini berarti ada 

2 deskriptor tampak, yaitu: sesuai perencanaan dalam RPP dan semua materi telah 

tersampaikan dan dapat dipahami siswa. 

4.1.1.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

Tabel 4.2 

Data Aktivitas Siswa Siklus I 

Berdasarkan tabel 4.2, Hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

dengan menerapkan model Direct Instruction dengan media aidio visual yang 

diamati mencakup 9 aspek. Hal itu diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa 

pada siklus I adalah sebesar 264 dari 12 siswa dengan rata-rata skor sebesar 22 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 AA 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 Cukup 

2 CSY 3 3 2 3 3 4 3 4 3 28 Baik 

3 YH 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Cukup 

4 NMR 2 1 2 3 3 3 1 2 2 19 Cukup 

5 AIM 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 Baik 

6 PW 3 2 3 3 3 3 2 4 3 24 Baik 

7 MU 2 2 1 2 3 2 3 2 2 19 Cukup 

8 NAH 3 2 2 3 2 3 3 2 2 22 Cukup 

9 VN 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20 Cukup 

10 RS 2 3 3 2 3 2 3 2 3 23 Baik 

11 LJ 2 3 2 2 1 3 2 2 2 19 Cukup 

12 AAD 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21 Cukup 

Jumlah Skor 27 27 24 29 32 33 29 29 27 264 

Rata-rata Skor 2,25 2,25 2 2,4 2,7 2,75 2,4 2,4 2,25 22 Baik 

Persentase 61% 
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dengan kategori baik. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap indikator 

dalam gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Diagram Aktivitas Siswa Siklus I 

 Secara rinci deskripsi perolehan skor dari masing-masing indikator 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 2,25. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 

adanya siswa yang melaksanakan indikator ke-4 yaitu membawa buku dan 

peralatan tulis lengkap. Sebanyak  4 siswa mampu melaksanakan 3 deskriptor 

berpakaian rapi saat masuk kelas, antusias dengan pembelajaran dan tidak 

terlambat datang ke sekolah; ada 8 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor 

yaitu tidak datang terlambat dan antusias dengan pembelajaran.  

b. Memperhatikan uraian tujuan pembelajaran dari guru 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan uraian tujuan 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 2,25. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 
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adanya siswa yang melaksanakan indikator ke-4 yaitu mencatat poin-poin penting 

dalam tujuan pembelajaran. Sebanyak 4 siswa mampu melaksanakan 3 deskriptor 

yaitu mendengarkan saat menyampaian tujuan pembelajaran, tidak berbicara 

dengan teman dan tidak bermain dengan perlengkapan belajarnya; ada 7 siswa 

yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu mendengarkan saat menyampaian 

tujuan pembelajaran dan tidak berbicara dengan teman dan ada 1 siswa yang 

hanya mampu melaksanakan 1 deskriptor. 

c. Memperhatikan materi melalui media audio visual  

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan materi melalui media 

audio visual memperoleh rata-rata skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 

adanya siswa yang melaksanakan indikator ke-3 yaitu mencatat poin – poin 

penting yang ada dalam video. Sebanyak 4 siswa mampu melaksanakan 3 

deskriptor yaitu memusatkan perhatian pada pada video pembelajaran, 

memperhatikan saat penayangan video dan bertanya jika belum paham; ada 7 

siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu yaitu memusatkan perhatian 

pada pada video pembelajaran, memperhatikan saat penayangan video dan ada 1 

siswa yang hanya mampu melaksanakan 1 deskriptor yaitu memperhatikan saat 

penayangan video pembelajaran. 

d. Memperhatikan demonstrasi guru 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan demonstrasi guru 

memperoleh rata-rata skor 2,4. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya siswa 

yang melaksanakan indikator ke-3 yaitu mencatat urutan-urutan demonstrasi guru. 

Sebanyak 5 siswa mampu melaksanakan 3 deskriptor yaitu memusatkan perhatian 
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pada demostrasi guru, memperhatikan apa saja yang  digunakan guru dan bertanya 

jika belum jelas. Ada 7 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu 

memusatkan perhatian pada demostrasi guru dan memperhatikan apa saja yang 

digunakan guru. 

e. Menggunakan alat peraga 

Indikator aktivitas siswa berupa menggunakan alat peraga memperoleh 

rata-rata skor 2,7. Hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa yang melaksanakan 

semua diskriptorhanya 1 siswa. Sebanyak 7 siswa mampu melaksanakan 3 

deskriptor yaitu menggunakan alat praga yang tersedia, menggunakan alat peraga 

secara kooperatif dengan teman dan tidak merusak alat peraga yang tersedia. Ada 

4 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu menggunakan semua alat 

peraga yang tersedia dan tidak merusak alat peraga yang tersedia. 

f. Aktif dalam kegiatan kelompok 

Indikator aktivitas siswa berupa aktif dalam kegiatan kelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,75. Hal ini ditunjukkan sebanyak 5 siswa yang 

mampu melaksanakan 3 deskriptor yaitu memberikan pendapat dan saran saat 

kerja kelompok, menerima pendapat teman dan menyelesaikan lembar kerja 

secara teliti dan tepat waktu. Ada 5 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor 

yaitu memberikan pendapat dan saran saat kerja kelompok serta mau menerima 

pendapat teman. Hanya ada 2 siswa mampu melaksanakan 4 deskriptor yaitu 

melibatkan penuh dalam setiap penggal kerja kelompok, memberikan pendapat 

dan saran saat kerja kelompok, menerima pendapat teman dan menyelesaikan 

lembar kerja secara teliti dan tepat waktu. 
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g. Menyampaikan hasil kerja kelompok 

Indikator aktivitas siswa berupa menyampaikan hasil kerja kelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,4. Hal ini ditunjukkan tidak adanya siswa mampu 

melaksanakan indikator ke-3 yaitu berani menyampaikan hasil kerja kelompok 

secara runtut dan menggunakan kalimat yang jelas. Ada 6 siswa yang mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu berani maju menyampaikan hasil kerja 

kelompok, menyampaikan hasil kerja kelompok secara runtut dan menggunakan 

kalimat yang jelas. Ada 5 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu 

berani maju menyampaikan hasil kerja kelompok dan menyampaikan hasil kerja 

kelompok secara runtut. 

h. Mengerjakan soal evaluasi individu 

Indikator aktivitas siswa berupa mengerjakan soal evaluasi individu 

memperoleh rata-rata skor 2,4. Hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa yang 

melaksanakan semua diskriptor sebanyak 2 siswa. Sebanyak 1 siswa mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu mengerjakan evaluasi tanpa mencontoh jawaban 

teman, mengerjakan seluruh soal evaluasi dan tertib saat mengerjakan evaluasi. 

Ada 9 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu mengerjakan evaluasi 

tanpa mencontek jawaban teman dan mengerjakan seluruh soal evaluasi. 

i. Melaksanakan tugas lanjutan dalam kehidupan sehari-hari 

Indikator aktivitas siswa berupa melaksanakan tugas lanjutan dalam 

kehidupan sehari-hari memperoleh rata-rata skor 2,25. Hal ini ditunjukkan dengan 

tidak ada siswa yang melakukan indikator ke-3 yaitu mencatat hasil tugas lanjutan 

dalam buku. Ada 4 siswa yang mampu melaksanakan 3 yaitu mengerjakan tugas 
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lanjutan yang diberikan guru, meminta bantuan keluarga dalam mengerjakan 

tugas lanjutan dan mencatat hasilnya dalam buku. Ada 8 siswa yang mampu 

melaksanakan 2 deskriptor yaitu mengerjakan tugas lanjutan yang diberikan guru 

dan meminta bantuan keluarga dalam mengerjakan tugas lanjutan.  

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

Tabel 4.3 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui penerapan model 

Direct Instruction dengan media audio visual pada siklus I diperoleh dari hasil tes 

evaluasi dengan materi kenampakan benda langit yaitu matahari yang 

dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti 

pembelajaran sebanyak 35 siswa. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.3. 

Berdasarkan tabel 4.3 selengkapnya disajikan presentase ketuntasan 

klasikal dalam diagram tersebut adalah : 

No Nilai Frekuensi 

(f) 

Frekuensi 

Relatif 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f.xi Kategori 

1 35-45 8 23% 40 320 Tidak Tuntas 

2 46-56 1 3% 51 51 Tidak Tuntas 

3 57-67 4 11% 62 248 Tidak Tuntas 

4 68-78 6 17% 73 438 Tuntas 

5 79-89 10 29% 84 840 Tuntas 

6 90-100 6 17% 95 570 Tuntas 

Jumlah 35 100%  2667  

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 35 

Ketuntasan Klasikal 63% 

Mean 76 

Median 67,5 

Modus 81,5 
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Gambar 4.2 : Ketuntasan Klasikal Siswa Siklus I 

Berdasarkan pada tabel 4.3 dan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa hasil belajar 

IPA siklus I melalui Model Direct Intruction dengan media audio visual 

memperoleh mean 68, median 67,5, dan modus 81,5 dengan nilai terendah 35 dan 

nilai tertinggi 100. Dengan KKM sebesar 66 maka jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 22 siswa dan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 13 siswa. 

Sehingga perolehan ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 63%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran IPA siklus I sudah berhasil, karena sudah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu rata-rata kelas masih dibawah KKM (60) 

akan tetapi persentase ketuntasan belum mencapai 80% sehingga perlu 

dilaksanakan perbaikan siklus berikutnya. 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus I,  diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pemebelajaran IPA dengan model Direct Instruction dengan media audio visual. 

Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti dengan kolaborator untuk menganalisis 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi digunakan sebagai 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II. Adapun hasil 

refleksi meliputi: 

63% 

37% 

Ketuntasan Klasikal Siswa 

Tuntas 63%

Tidak Tuntas 37%
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4.1.1.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa keterampilan guru 

memperoleh skor 35 dengan kategori baik. Namun, ada beberapa kekurangan 

yang harus diperbaiki pada siklus I diantaranya sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan demonstrasi melalui media audio visual. Hal tersebut 

malah membingungakan pemahaman siswa.   

b. Guru belum menyampaikan urutan kerja kelompok dan tidak membacakan 

petunjuk LKS sehingga siswa bingung. 

c. Guru belum bisa mengelola waktu dengan baik sehingga waktu yang 

diperlukan dalam pembelajaran siklus I tidak sesuai dengan yang 

direncanakan yaitu 2x35 menit (70 menit). 

4.1.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA dengan model Direct Instruction memperoleh skor 

22 dengan kategori baik. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki 

pada siklus I diantaranya sebagai berikut: 

a. Dalam tahap pembelajaran demonstrasi melalui media audio visual, siswa 

kebingungan dan minta video d putar beberapa kali yang malah akan menyita 

waktu banyak 

b. Pada tahap menyampaikan hasil kerja kelompok, ketika ada perwakilan 

kelompok yang membacakan hasil kerja kelompoknya anggota dari kelompok 

lain tidak ada yang bertanya atau menanggapi jawaban kelompok yang 

presentasi. 



91 
 

 
 

c. Siswa meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas kelompok maupun 

evaluasi individu. 

4.1.1.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal 

hasil belajar sebesar 63% yaitu sebanyak 22 dari 35 siswa yang tuntas belajar 

sedangkan yang 37% yaitu sebanyak 13 dari 35 siswa tidak tuntas belajar. Hasil 

tersebut belum memenuhi kategori indikator keberhasilan hasil belajar yang telah 

direncanakan, yaitu sebesar 80%. Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 35. 

Adapun nilai rata-rata kelas sebesar 76 (sudah memenuhi KKM.). 

4.1.1.5 Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

I, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan model Direct 

Instruction  dengan media audio visual masih diperlukan adanya perbaikan/revisi 

untuk melanjutkan ke siklus II karena indikator keberhasilan belum tercapai 

secara menyeluruh. Adapun perbaikan yang dilakukan untuk siklus II sebagai 

berikut: 

4.1.1.5.1 Keterampilan Guru 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

guru antara lain: 

a. Guru harus menyampaikan demonstrasi tidak melalui media audio visual saja, 

tetapi juga melakukan demostrasi secara langsung dan bertahap. 

b. Guru harus menyampaikan urutan kerja kelompok secara runtut dan 

membacakan kembali petunjuk LKS agar siswa tidak bingung apa yang harus 
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dilakukan terlebih dahulu,  apa yang harus dilakukan berikutnya, mana yang 

harus diisi jawaban dan mana yang tidak perlu dijawab. 

c. Guru harus menyampaikan alokasi waktu untuk setiap subkegiatan 

pembelajaran agar siswa tahu berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk 

mengerjakan tersebut sehingga tidak meminta tambahan waktu dan 

pembelajaran dapat diakhiri sesuai perencanaan. 

4.1.1.5.2 Aktivitas Siswa 

Tindakan perbaikan untuk meningkatkan aktivitas siswa antar lain: 

a. Guru harus mendemonstrasikan pembelajaran menggunakan benda tiruan 

secara langsung dan bertahap 

b. Guru harus memberikan bimbingan kepada siswa/kelompok untuk bertanya 

atau memberikan tanggapan atas hasil kerja kelompok dan mendorong 

terjadinya interaksi antar kelompok maupun antar siswa secara positif. 

c. Guru harus selalu mengingatkan alokasi waktu dalam kerja kelompok dan 

menyelesaikan soal evaluasi sehingga siswa tidak meminta tambahan waktu. 

4.1.1.5.3 Hasil Belajar 

Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa antara lain: 

a. Guru harus menyampaikan materi secara jelas dan memberikan pemantapan 

sehingga semua siswa paham dengan materi yang disampaikannya. 

b. Meningkatkan ketuntasan klasikal yang sesuai indikator keberhasilan dengan 

memperbaiki pembelajaran siklus I secara keseluruhan. 
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4.1.1.6 Rekapitulasi Data Siklus I 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Data Siklus I 

Variabel Penelitian Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Data yang didapat Skor: 35 

Rata-rata: 3,2 

Persentase: 79% 

Kategori: Baik 

Skor: 264 

Rata-rata: 22 

Persentase: 61% 

Kategori: baik 

Nilai rata-rata: 76 

Persentase Ketuntasan: 63% 

Kategori: Tuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Diagram Rekapitulasi Data Siklus I 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

Perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus II, meliputi: 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus I 

b. Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan model Direct Instruction berupa 

RPP, LKS dan lembar evaluasi materi Kenampakan Benda Langit (Bulan). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar
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c. Menyiapkan alat peraga video kenampakan benda langit yaitu bulan, LCD, 

kabel roll, laptop dan speaker. 

d. Menyiapkan instrumen penelitian (lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan catatan lapangan). 

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus II 

Berikut ini akan dipaparkan deskripsi pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus II. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Mei 2013 di kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. Alokasi waktu pelaksanaan, yaitu dua jam 

pelajaran (70 menit). Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam, meyuruh 

ketua kelas (RFS) memimpin berdo’a kemudian melakukan presensi dengan 

bertanya kepada siswa siapa yang tidak masuk sekolah dan hari itu siswa masuk 

semua. Guru mengecek tugas rumah yang diberikan. RFS maju mnceritakan yang 

diketahui setelah dia melihat bulan pada malam hari. Guru memberi pertanyaan 

kepada siswa yang lainnya dan saling tanya jawab. 

Guru menginformasikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai 

Bulan, setelah mengikuti pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi kenampakan bulan, mengklasifisikan macam-macam 

penampakan bulan, memperjelas terjadinya bulan baru hingga bulan sabit dengan 

kotak fase bulan (fase 1). 
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b. Kegiatan Inti 

Guru menayangkan slide video tentang fase-fase bulan. Siswa 

memperhatikan dengan penuh antusias dan mencatat hal-hal yang penting 

mengenai fase - fase bulan. Setelah itu Guru mendemontrasikan terjadinya bulan 

baru dan bulan sabit melalui benda kongkrit yang disebut kotak fase bulan dengan 

bertahap (fase 2). 

Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Setiap kelompok 

diberi LKS dan 1 kotak fase bulan. Guru membimbing pengamatan bulan baru 

dan bulan sabit dengan menggunakan kotak fase bulan (fase 3). Siswa 

mendiskusikan lembar kerja bulan dan bentuk bulan pada lubang 1 dan 2 pada 

kotak fase bulan sesuai kelompok yang telah ditentukan. Guru membimbing siswa 

Dalam kerja kelompok. 

Guru menyuruh AA, BPN dan EP mengerjakan hasil yang didiskusikan 

kelompoknya masing – masing yaitu mengenai apa yang kamu ketahui mengenai 

bulan dan menggambarkan bentuk bulan pada lubang 1 dan 2. Guru memberikan 

reward berupa tepuk tangan dan diikuti dengan teman-teman yang lain. Guru 

memberi motivasi agar siswa yang lain berani maju kedepan. 

Guru mengulang penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan 

serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika masih ada materi 

yang belum dapat dipahaminya (fase 4). 

c. Kegiatan Penutup 

Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru, 

mengenai bulan, karakteristik bulan dan bagaimana terjadinya bulan baru dan 
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bulan sabit. Kemudian siswa mengerjakan evaluasi individu dengan tertib (fase 5). 

Guru memberikan tugas rumah untuk belajar materi selanjutnya mengamani 

tentang bulan separo, bungkuk dan purnama. 

4.1.2.3 Observasi Pelaksanaan Siklus II 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus II 

Pengamatan keterampilan guru menggunakan lembar observasi 

keterampilan guru pada siklus II diperoleh data yang tersaji dalam tabel 4.5 

Tabel 4.5 

Data Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Pengamatan Skor yang dicapai 

1 Melaksanakan apersepsi 4 

2 Menginformasikan tujuan pembelajaran 3 

3 Menggunakanan media audio visual 3 

4 Mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 3 

5 Membimbing siswa kerja kelompok 3 

6 Menelaah pemahaman siswa 3 

7 Memberikan umpan balik 4 

8 Membimbing siswa menyimpulkan materi 3 

9 Memberikan evaluasi 4 

10 Memberi tugas lanjutan 3 

11 Ketepatan mengelola waktu 3 

Jumlah skor 36 

Rata-rata 3,3 

Persentase 82% 

Kategori Sangat Baik 

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa jumlah skor keterampilan guru 

pada siklus I adalah sebesar 36 dengan rata-rata skor setiap indikator adalah 3,3 

dengan kategori sangat baik. Secara rinci deskripsi perolehan skor dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan apersepsi 

Guru melaksanakan apersepsi mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor tampak, yaitu: apersepsi sesuai materi, menarik perhatian siswa, 

menggunakan media dan dilakukan di awal pembelajaran.  

b. Menginformasikan tujuan pembelajaran 

Guru menginformasikan tujuan pembelajaran mendapatkan skor 3. Hal 

ini berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: sesuai indikator pembelajaran, sesuai 

tingkat kognitif siswa dan memuat aspek audience, behaviour, condition dan 

degree. 

c. Menggunakan media audio visual 

Guru menggunakan media audio visual mendapatkan skor 3. Hal ini 

berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: sesuai dengan materi pembelajaran, 

menggunakan media yang bervariasi dan media mudah dimengerti. 

d. Mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 

Guru mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap mendapatkan 

skor 3. Hal ini berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: menggunakan 

contoh/ilustrasi yang tepat, disampaikan secara runtut urut-urutan dalam 

pembelajaran dan disampaikan secara jelas dan lancar dalam pengucapan. 

e. Membimbing siswa kerja kelompok 

Guru membimbing siswa kerja kelompok mendapatkan skor 3. Hal ini 

berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: membentuk kelompok 4-5 siswa secara 

heterogen, menyampaikan urutan kerja kelompok, memfasilitasi semua siswa 
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berpartisipasi dalam kerja kelompok dan dapat mengatasi hal-hal yang dapat 

menghambat kerja kelompok. 

f. Menelaah pemahaman siswa 

Guru menelaah pemahaman siswa mendapatkan skor 3. Hal ini berarti 

ada 3 deskriptor tampak, yaitu: materi sesuai tujuan pembelajaran, keluasan 

materi sesuai tingkat kognitif siswa dan urutan dari mudah ke sulit. 

g. Memberikan umpan balik 

Guru memberikan umpan balik mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor tampak, yaitu: dilakukan secara verbal dan nonverbal, diberikan 

langsung setelah tindakan siswa, penguatan negatif disertai dengan contoh 

pelaksanaan yang benar dan diberikan dengan hangat, semangat, dan bermakna. 

h. Membimbing siswa menyimpulkan materi 

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi mendapatkan skor 3. Hal 

ini berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: dilakukan pada akhir setiap penggal 

kegiatan pembelajaran, simpulan sesuai materi dan memantapkan pemahamana 

siswa. 

i. Memberikan evaluasi 

Guru memberikan evaluasi mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor tampak, yaitu: evaluasi sesuai indikator pembelajaran, mencakup 

evaluasi proses dan hasil, mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta 

bentuk soal tes tertulis bervariasi. 
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j. Memberi tugas lanjutan 

Guru memberi tugas lanjutan mendapatkan skor 3. Hal ini berarti ada 

3deskriptor tampak, yaitu:, berupa tugas penyelidikan/pengamatan, tugas lanjutan 

berupa materi pertemuan berikutnya dan ada umpan balik terhadap tugas lanjutan. 

k. Ketepatan mengelola waktu 

Ketepatan mengelola waktu guru mendapatkan skor 3. Hal ini berarti 

Cuma ada 3 deskriptor yang tampak, yaitu: terorganisir dengan baik, setiap 

penggal kegiatan pembelajaran diawali dan diakhiri tepat waktu dan semua materi 

telah tersampaikan dan dapat dipahami siswa. 

4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

Direct Instruction dengan media audio visual yang diamati mencakup 9 aspek. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dari lembar observasi aktivitas siswa pada siklus 

II diperoleh data yang tersaji dalam tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Data Aktivitas Siswa Siswa Siklus II 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 AA 3 2 2 2 3 3 3 3 2 23 Cukup 

2 CSY 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31 Baik 

3 YH 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23 Cukup 

4 NMR 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23 Cukup 

5 AIM 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30 Baik 

6 PW 3 3 4 3 3 4 2 4 3 29 Baik 

7 MU 3 4 2 3 3 2 3 3 2 25 Cukup 

8 NAH 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 Cukup 

9 VN 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 Cukup 

10 RS 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29 Baik 
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11 LJ 3 4 2 2 3 3 2 3 3 25 Cukup 

12 AAD 3 2 3 3 3 3 2 3 2 24 Cukup 

Jumlah Skor 36 36 33 35 37 37 32 36 30 312 

Rata-rata Skor 3 3 2,75 2,9 3,1 3,1 2,7 3 2,5 26 Baik 

Persentase 72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4: Diagram Aktivitas Siswa Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa pada 

siklus II adalah sebesar 312 dari 12 siswa dengan rata-rata skor sebesar 26 dengan 

kategori baik. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap indikator dalam 

gambar 4.3. Secara rinci deskripsi perolehan skor dari masing-masing indikator 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan semua 

siswa hanya melakukan 3 diskriptor yaitu tidak terlambat datang sekolah, antusias 

dan bersemangat dengan pembelajaran dan memperhatikan guru 
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b. Memperhatikan uraian tujuan pembelajaran dari guru 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan uraian tujuan 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3. Hal ini ditunjukkan Sebanyak 4 siswa 

yang melaksanakan 4 deskriptor yaitu mendengarkan saat guru menyampaikan 

tujuan, tidak berbicara dengan teman. Ada 4 siswa yang melaksanakan 3 

diskriptor dan sisanya 4 orang melaksanakan 2 deskriptor. 

c. Memperhatikan materi melalui media audio visual 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan materi melalui media 

audio visual memperoleh rata-rata skor 2,75. Hal ini ditunjukkan sebanyak 2 

siswa yang mampu melaksanakan semua deskriptor. Sebanyak 5 siswa yang 

melaksanakan 3 diskriptor yaitu memusatkan perhatian pada video pembelajaran, 

memperhatikan saat penayangan video dan bertanya jika belum jelas. Ada 5 siswa 

yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu memusatkan perhatian pada video 

pembelajaran dan memperhatikan saat penayangan video. 

d. Memperhatikan demonstrasi guru  

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan demonstrasi guru 

memperoleh rata-rata skor 2,9. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 1 siswa yang 

melakukan 4 diskriptor yaitu memusatkan perhatian pada demonstrasi guru, 

memperhatikan apa saja yang dilakukan guru, mencatat urutan – urutan 

demonstrasi guru dan bertanya jika belum paham. Sebanyak 9 siswa mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu memusatkan perhatian pada demonstrasi guru, 

memperhatikan apa saja yang dilakukan guru dan bertanya jika belum paham 

demonstrasi guru. Ada 2 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu 
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memusatkan perhatian pada demonstrasi guru dan memperhatikan apa saja yang 

dilakukan guru. 

e. Menggunakan alat peraga 

Indikator aktivitas siswa berupa menggunakan alat peraga memperoleh 

rata-rata skor 3,1. Hal ini ditunjukkan dengan ada 2 siswa yang melaksanakan 4 

deskriptor yaitu menggunakan semua alat peraga yang tersedia, menggunakan alat 

peraga sesuai urutan, menggunakan alat peraga secara kooperatif dengan teman 

dan tidak merusak alat peraga yang tersedia. Sebanyak 9 siswa mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu menggunakan alat peraga sesuai urutan, 

menggunakan alat peraga secara kooperatif dengan teman dan tidak merusak alat 

peraga yang tersedia. Ada 1 siswa yang mampu melaksanakan 2 deskriptor yaitu 

menggunakan alat peraga secara kooperatif dengan teman dan tidak merusak alat 

peraga yang tersedia. 

f. Aktif dalam kegiatan kelompok 

Indikator aktivitas siswa berupa aktif dalam kegiatan kelompok 

memperoleh rata-rata skor 3,1. Hal ini ditunjukkan sebanyak 4 siswa yang mampu 

melaksanakan 4 deskriptor yaitu melibatkan penuh dalam setiap penggal kerja 

kelompok, memberikan pendapat dan saran saat kerja kelompok, menerima 

pendapat teman dan menyelesaikan lembar kerja secara teliti dan tepat waktu. 7 

siswa yang mampu melaksanakan 3 deskriptor yaitu memberikan pendapat dan 

saran saat kerja kelompok, menerima pendapat teman dan menyelesaikan lembar 

kerja secara teliti dan tepat waktu. 1 siswa yang mampu melaksanakan 2 
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deskriptor yaitu memberikan pendapat dan saran saat kerja kelompok serta mau 

menerima pendapat teman.  

g. Menyampaikan hasil kerja kelompok 

Indikator aktivitas siswa berupa menyampaikan hasil kerja kelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,7. Hal ini ditunjukkan sebanyak 8 siswa yang mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu berani maju menyampaikan hasil kerja 

kelompok, menyampaikan hasil kerja kelompok secara runtut dan menggunakan 

kalimat yang jelas. 4 siswa hanya melakukan 2 diskriptor yaitu maju 

menympaikan hasil kelompok atas tunjukan teman dan menyampaikan hasil 

secara runtut. Tidak adanya siswa yang melakukan indikator ke-1 

h. Mengerjakan soal evaluasi individu 

Indikator aktivitas siswa berupa mengerjakan soal evaluasi individu 

memperoleh rata-rata skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan ada 2 siswa yang mampu 

melaksanakan 4 deskriptor yaitu mengerjakan evaluasi tanpa mencontek jawaban 

teman, mengerjakan seluruh soal evaluasi dan tertib saat mengerjakan evaluasi 

dan mengerjakan soal evaluasi tepat waktu. 8 siswa mampu melaksanakan 3 

deskriptor yaitu mengerjakan evaluasi tanpa mencontek jawaban teman, 

mengerjakan seluruh soal evaluasi dan tertib saat mengerjakan evaluasi. Dan 2 

siswa hanya melakukan 2 diskriptor saja.  

i. Melaksanakan tugas lanjutan dalam kehidupan sehari-hari 

Indikator aktivitas siswa berupa melaksanakan tugas lanjutan dalam 

kehidupan sehari-hari memperoleh rata-rata skor 2,5. Hal ini ditunjukkan 

sebanyak 6 siswa yang mampu melaksanakan 3 diskriptor yaitu mengerjakan 
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tugas lanjutan yang diberikan guru, meminta bantuan keluarga dalam 

mengerjakan tugas lanjutan dan mencatat hasilnya dalam buku. 6 siswa hanya 

melaksanakan 2 diskriptor yaitu mengerjakan tugas lanjutan yang diberikan guru 

dan meminta bantuan keluarga dalam mengerjakan tugas lanjutan. 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui penerapan model 

Direct Instruction dengan media audio visual pada siklus II diperoleh dari hasil 

tes evaluasi dengan Kenampakan benda langit (Bulan) yang dilaksanakan pada 

akhir proses pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 

35 siswa. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Nilai Frekuensi 

(f) 

Frekuensi 

Relatif 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f.xi Kategori 

1 50-54 2 6% 52,5 105 Tidak Tuntas 

2 55-59 2 6% 57,5 115 Tidak Tuntas 

3 60-64 2 6% 62,5 125 Tidak Tuntas 

4 65-69 2 6% 67,5 135 Tuntas 

5 70-74 7 20% 72,5 507,5 Tuntas 

6 75-79 11 31% 77,5 852,5 Tuntas 

7 80-85 9 25% 82,5 742,5 Tuntas 

Jumlah 35 100%  2582,5  

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 50 

Ketuntasan Klasikal 77% 

Mean 74 

Median 79,27 

Modus 75,23 



105 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.7 selengkapnya disajikan presentase ketuntasan 

klasikal dalam diagram tersebut adalah : 

 

Gambar 4.5 : Ketuntasan Klasikal Siswa Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar secara klasikal mata pelajaran IPA melalui penerapan model Direct 

Instruction dengan media audio visual sebesar 74 (lebih dari nilai KKM yaitu 66) 

dengan perolehan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 50. Siswa yang tuntas 

sebanyak 27 anak dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 8 anak. Pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 77% (belum memenuhi indikator keberhasilan 

ketuntasan klasikal sebesar 80%). 

4.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II,  diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pemebelajaran IPA dengan model Direct Instruction dengan media audio visual 

Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti dengan kolaborator untuk menganalisis 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi digunakan sebagai 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II. Adapun hasil 

refleksi meliputi: 
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4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa keterampilan guru 

memperoleh skor 36 dengan kategori sangat baik. Namun, ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki pada siklus II, yaitu: 

a. Guru belum melakukan pemantapan atas materi yang telah disampaikannya. 

b. Guru belum bisa mengkondisikan kelas pada saat siswa mengamati kotak fase 

bulan 

c. Guru belum bisa mengelola waktu dengan baik sehingga waktu yang 

diperlukan dalam pembelajaran siklus II tidak sesuai rencana. 

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus II menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA dengan model Direct Instruction memperoleh skor 

26 dengan kategori baik. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki 

pada siklus II, yaitu: 

a. Siswa tidak mmperhatikan saat guru menjelaskan tujuan yang ingin di capai. 

b. Pada saat kerja kelompok, anggota kelompok berebut alat praga kotak fase 

bulan dan tidak ikut mendiskusikan LKS. 

c. Siswa masih meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas kelompok 

maupun evaluasi individu. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan bahwa ketuntasan 

klasikal hasil belajar sebesar 77 % yaitu sebanyak 27 dari 35 siswa yang tuntas 

belajar sedangkan yang 23% yaitu sebanyak 8 dari 35 siswa tidak tuntas belajar. 
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Hasil tersebut belum memenuhi kategori indikator keberhasilan hasil belajar yang 

telah direncanakan, yaitu sebesar 80%. Nilai tertinggi adalah 85 dan nilai terendah 

50. Adapun nilai rata-rata kelas sebesar 74 (memenuhi nilai KKM). 

4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

II, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan model Direct 

Instruction  dengan media audio visual masih diperlukan adanya perbaikan/revisi 

untuk melanjutkan ke siklus III karena indikator keberhasilan belum tercapai 

secara menyeluruh.  

Adapun perbaikan yang dilakukan untuk siklus III sebagai berikut: 

4.1.2.5.1 Keterampilan Guru 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

guru antara lain: 

a. Guru harus melakukan pemantapan materi, misalnya dengan mengulangi 

penjelasan materi yang telah disampaikan atau memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang disampaikan sehingga siswa benar-benar 

paham dengan materi yang telah disampaikan guru. 

b. Guru sebaiknya memberi petunjuk atau membimbing untuk mengamati 

perubahan bentuk bulan melalui kotak fase bulan. 

c. Guru harus mengelola waktu dengan baik sehingga tidak terjadi penambahan 

waktu dan pembelajaran dapat diakhiri sesuai perencanaan. 
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4.1.2.5.2 Aktivitas Siswa 

Tindakan perbaikan untuk meningkatkan aktivitas siswa, antara lain: 

a. Guru harus bisa mengambil perhatian saat menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang ingin di capai. 

b. Guru harus memberikan bimbingan kepada siswa/kelompok dan mendorong 

terjadinya interaksi antar anggota kelompok sehingga semua anggota 

kelompok berpartisipasi saat kerja kelompok. 

c. Guru harus selalu mengingatkan waktu yang tersisa untuk kerja kelompok 

dan menyelesaikan soal evaluasi sehingga siswa tidak meminta tambahan 

waktu. 

4.1.1.5.3 Hasil Belajar 

Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu: 

a. Lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran, menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami siswa serta meningkatkan keterampilan dalam mengkondisikan 

siswa. 

b. Guru harus menyampaikan materi secara jelas dan memberikan pemantapan 

sehingga semua siswa paham dengan materi yang disampaikannya. 

c. Meningkatkan ketuntasan klasikal yang sesuai indikator keberhasilan dengan 

memperbaiki pembelajaran siklus II secara keseluruhan. 
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4.1.2.6 Rekapitulasi Data Siklus II 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Data Siklus II 

 

 

Gambar 4.6: Diagram Rekapitulasi Data Siklus II 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1 Perencanaan Siklus III 

Perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus III, meliputi: 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus II 

65%

70%

75%

80%

85%

keterampilan guru aktivitas siswa hasil belajar

Rekapitulasi Siklus II 

Variabel Penelitian Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Data Siklus II Skor: 36 

Rata-rata: 3,3 

Persentase: 82% 

Kategori: Baik 

Skor: 312 

Rata-rata: 26 

Persentase: 72% 

Kategori: Baik 

 

Nilai rata-rata: 74 

Persentase Ketuntasan: 77% 

Kategori: Tuntas 
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b. Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan model Direct Instruction dengan 

media audio visual berupa RPP, LKS dan lembar evaluasi kenampakan benda 

langit (bulan). 

c. Menyiapkan alat peraga yaitu video kenampakan benda langit (bulan) cara, 

LCD, kabel roll, laptop dan speaker. 

d. Menyiapkan instrumen penelitian (lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan catatan lapangan). 

4.1.3.2 Pelaksanaan Siklus III 

Berikut ini akan dipaparkan deskripsi pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus III. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2012 di kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. Alokasi waktu pelaksanaan, yaitu dua jam 

pelajaran (70 menit). Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Awal 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada 

seluruh siswa di kelas kemudian ketua kelas memimpin berdo’a dan dilajutkan 

presensi oleh guru. 

Guru mengecek tugas rumah yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya. MS maju menceritakan tugas rumahnya, AD menceritakan 

pengalamannya setelah beberapa hari melihat bulan yang berubah-ubah. Setelah 

itu guru melontarkan pertanyaan yang sama kepada semua siswa. 

Guru menginformasikan bahwa hari ini akan belajar mengenai 

kenampakan benda langit (bulan), setelah mengikuti pembelajran tersebut siswa 
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diharapkan dapat mengidentifikasi kenampakan bulan, mengurutkan bulan baru 

hingga purnama serta memperjelas terjadinya bulan separa hingga purnama 

mengurutkan (fase 1) . 

b. Kegiatan Inti 

Guru menayangkan slide video tentang  fase bulan separo, tiga perempat dan 

purnama. Siswa memperhatikan dengan penuh antusias dan mencatat hal – hal 

yang penting mengenai fase-fase bulan tersebut. Setelah itu Guru 

mendemontrasikan terjadinya bulan separo, tiga perempat dan bulan purnama 

melalui benda kongkrit yang disebut kotak fase bulan dengan bertahap (fase 2). 

Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Setiap kelompok 

diberi LKS dan 1 kotak fase bulan. Guru membimbing pengamatan bulan 

separo,tiga perempat dan bulan purnama dengan menggunakan kotak fase bulan 

(fase 3). Siswa mendiskusikan lembar kerja bulan dan bentuk bulan pada lubang 

3,4 dan 5 pada kotak fase bulan sesuai kelompok yang telah ditentukan. Guru 

membimbing siswa dalam kerja kelompok. 

Guru menyuruh AAS, BAD dan LJ mengerjakan hasil yang didiskusikan 

kelompoknya masing – masing yaitu urutkan fase- fase butan dari bulan baru 

hingga purnama, gambarkan yang kalian amati pada lubang 3,4 dan 5 pada kotak 

fase bulan serta kenapa siang hari bulan tidak terlihat. Guru memberikan reward 

berupa tepuk tangan dan diikuti dengan teman-teman yang lain. Guru membrikan 

motivasi agar siswa yang lain berani maju kedepan. 
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Guru mengulang penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika masih ada materi yang 

belum dapat dipahaminya (fase 4). 

c. Kegiatan Penutup 

Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru, 

mengenai bulan, mengurutkan bulan baru hingga purnama. Kemudian siswa 

mengerjakan evaluasi individu dengan tertib (fase 5). Guru memberikan tugas 

rumah untuk belajar materi selanjutnya. 

4.1.3.3 Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 

4.1.3.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus III 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus 

III tersaji dalam tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Data Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator Pengamatan Skor yang dicapai 

1 Melaksanakan apersepsi 4 

2 Menginformasikan tujuan pembelajaran 4 

3 Menggunakanan media audio visual 4 

4 Mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 3 

5 Membimbing siswa kerja kelompok 4 

6 Menelaah pemahaman siswa 4 

7 Memberikan umpan balik 3 

8 Membimbing siswa menyimpulkan materi 3 

9 Memberikan evaluasi 4 

10 Memberi tugas lanjutan 3 

11 Ketepatan mengelola waktu 4 

Jumlah skor 40 

Rata-rata 3,6 

Persentase 91% 

Kategori Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa jumlah skor keterampilan guru 

pada siklus III adalah sebesar 40 dengan rata-rata skor setiap indikator adalah 3,6 

dengan kategori sangat baik. Secara rinci deskripsi perolehan skor dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan apersepsi 

Guru melaksanakan apersepsi mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor tampak, yaitu: apersepsi sesuai materi, menarik perhatian siswa, 

menggunakan media dan dilakukan di awal pembelajaran.  

b. Menginformasikan tujuan pembelajaran 

Guru menginformasikan tujuan pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal 

ini berarti ada 4 deskriptor tampak, yaitu: sesuai indikator pembelajaran, sesuai 

tingkat kognitif siswa, memuat aspek audience, behaviour, condition dan degree 

serta disampaikan sesuai urutan pencapaian tujuan dalam pembelajaran. 

c. Menggunakan media audio visual 

Guru menggunakan media audio visual mendapatkan skor 4. Hal ini 

berarti ada 4 deskriptor tampak, yaitu: menggunakan media yang bervariasi, 

sesuai materi pembelajaran, kata-katanya mudah dipahami dan media mudah 

dimengerti. 

d. Mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 

Guru mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap mendapatkan 

skor 3. Hal ini berarti semua diskriptor tampak kecuali diskriptor ke-4 yaitu ada 

penekanan dalam kalimat tertentu. 
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e. Membimbing siswa kerja kelompok 

Guru membimbing siswa kerja kelompok mendapatkan skor 4. Hal ini 

berarti semua deskriptor tampak, yaitu: membentuk kelompok 4-5 siswa secara 

heterogen, menyampaikan urutan kerja kelompok, memfasilitasi semua siswa 

berpartisipasi dalam kerja kelompok dan dapat mengatasi hal-hal yang dapat 

menghambat kerja kelompok. 

f. Menelaah pemahaman siswa 

Guru menelaah pemahaman siswa mendapatkan skor 4. Hal ini berarti 

semua deskriptor tampak, yaitu: materi sesuai tujuan pembelajaran, keluasan 

materi sesuai tingkat kognitif dan karakteristik . 

g. Memberikan umpan balik 

Guru memberikan umpan balik mendapatkan skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor tampak, yaitu: dilakukan secara verbal dan nonverbal, penguatan 

negatif disertai dengan contoh pelaksanaan yang benar dan diberikan dengan 

hangat, semangat, kasih sayang dan bermakna. 

h. Membimbing siswa menyimpulkan materi 

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi mendapatkan skor 3. Hal 

ini berarti ada 3 deskriptor tampak, yaitu: dilakukan pada akhir setiap penggal 

kegiatan pembelajaran, simpulan sesuai materi dan memantapkan pemahaman 

siswa. 

i. Memberikan evaluasi 

Guru memberikan evaluasi mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 4 

deskriptor tampak, yaitu: evaluasi sesuai indikator pembelajaran, mencakup 
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evaluasi proses dan hasil, mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta 

bentuk soal tes tertulis bervariasi. 

j. Memberi tugas lanjutan 

Guru memberi tugas lanjutan mendapatkan skor 3. Hal ini berarti ada 

3deskriptor tampak, yaitu: disampaikan secara runtut apa yang harus dikerjakan 

siswa di rumah dan tugas lanjutan berupa materi pertemuan berikutnya dan ada 

umpan balik terhadap tugas lanjutan. 

k. Ketepatan mengelola waktu 

Ketepatan mengelola waktu guru mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 

4 deskriptor tampak, yaitu: terorganisir dengan baik, sesuai perencanaan dalam 

RPP, setiap penggal kegiatan pembelajaran diawali dan diakhiri tepat waktu dan 

semua materi telah tersampaikan dan dapat dipahami siswa. 

4.1.3.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

Tabel 4.10 

Data Aktivitas Siswa Siswa Siklus III 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 AA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik 

2 CSY 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 Sangat Baik 

3 YH 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29  Baik 

4 NMR 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29  Baik 

5 AIM 4 4 4 4 4 4 4 4 3 34 Sangat Baik 

6 PW 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 Sangat Baik 

7 MU 3 3 3 3 3 3 3 4 3 27 Baik 

8 NAH 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 Baik 

9 VN 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

10 RS 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 Sangat Baik 

11 LJ 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 Baik 
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12 AAD 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31 Sangat Baik 

Jumlah Skor 40 42 39 41 42 41 41 43 27 367 

Rata-rata Skor 3,3 3,5 3,25 3,4 3,5 3,4 3,4 3,6 3 30,6 Sangat Baik 

Persentase 85% 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

Direct Instruction dengan media audio visual yang diamati mencakup 9 aspek. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dari lembar observasi aktivitas siswa pada siklus 

III diperoleh data yang tersaji dalam tabel 4.10 

Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa pada 

siklus III adalah sebesar 367 dari 12 siswa dengan rata-rata skor sebesar 30,6 

dengan kategori sangat baik. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam gambar 4.5 

 

Gambar 4.7: Diagram Aktivitas Siswa Siklus III 

Secara rinci deskripsi perolehan skor dari masing-masing indikator 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa berupa mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,3. Hal ini ditunjukkan sebanyak 4 

0
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Indikator Aktivitas Siswa 

Aktivitas Siswa Siklus III 
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siswa yang mampu melaksanakan 4 deskriptor yaitu tidak datang terlambat, 

antusias dengan pembelajaran, membawa peralatan tulis lengkap dan menyiapkan 

alat peraga yang dibutuhkan. Sebanyak 8 siswa mampu melaksanakan 3 

deskriptor yaitu tidak terlambat datang sekolah, antusias dengan pembelajaran dan 

membawa buku dan peralatan tulis lengkap.  

b. Memperhatikan uraian tujuan pembelajaran dari guru 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan uraian tujuan 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,5. Hal ini ditunjukkan sebanyak 6 

siswa mampu melaksanakan 4 deskriptor yaitu mendengarkan saat menyampaian 

tujuan pembelajaran, tidak berbicara dengan teman, tidak bermain dengan 

perlengkapan belajarnya dan mencatat poin-poin penting dalam tujuan. Ada 6 

siswa yang mampu melaksanakan 3 deskriptor yaitu mendengarkan saat 

menyampaian tujuan pembelajaran, tidak berbicara dengan teman dan tidak 

bermain dengan perlengkapan belajarnya 

c. Memperhatikan materi melalui media audio visual 

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan materi melalui media 

audio visual memperoleh rata-rata skor 3,25. Hal ini ditunjukkan sebanyak 3 

siswa yang mampu melaksanakan semua deskriptor. Sebanyak 9 siswa yang 

melaksanakan 3 diskriptor yaitu memusatkan perhatian pada video pembelajaran, 

memperhatikan saat penayangan video dan bertanya jika belum jelas.  

d. Memperhatikan demonstrasi guru  

Indikator aktivitas siswa berupa memperhatikan demonstrasi guru 

memperoleh rata-rata skor 3,4 Hal ini ditunjukkan sebanyak 5 siswa mampu 
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melaksanakan 4 deskriptor yaitu memusatkan perhatian pada demonstrasi guru, 

memperhatikan apa saja yang dilakukan guru, bertanya jika belum paham dan 

mencatat urutan demonstrasi guru. Ada 8 siswa mampu melaksanakan 3 

deskriptor yaitu memusatkan perhatian pada demonstrasi guru, memperhatikan 

apa saja yang dilakukan guru dan bertanya jika belum paham demonstrasi guru.  

e. Menggunakan alat peraga sederhana  

Indikator aktivitas siswa berupa menggunakan alat peraga memperoleh 

rata-rata skor 3,5. Hal ini ditunjukkan dengan ada 6 siswa yang melaksanakan 4 

deskriptor yaitu menggunakan semua alat peraga yang tersedia, menggunakan alat 

peraga sesuai urutan, menggunakan alat peraga secara kooperatif dengan teman 

dan tidak merusak alat peraga yang tersedia. Sebanyak 6 siswa mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu menggunakan alat peraga sesuai urutan, 

menggunakan alat peraga secara kooperatif dengan teman dan tidak merusak alat 

peraga yang tersedia.  

f. Aktif dalam kegiatan kelompok 

Indikator aktivitas siswa berupa aktif dalam kegiatan kelompok 

memperoleh rata-rata skor 3,4. Hal ini ditunjukkan sebanyak 5 siswa yang mampu 

melaksanakan 4 deskriptor yaitu melibatkan penuh dalam setiap penggal kerja 

kelompok, memberikan pendapat dan saran saat kerja kelompok, menerima 

pendapat teman dan menyelesaikan lembar kerja secara teliti dan tepat waktu. 

Sedangkan  7 siswa yang lain hanya mampu melaksanakan 3 deskriptor yaitu 

memberikan pendapat dan saran saat kerja kelompok, menerima pendapat teman 

dan menyelesaikan lembar kerja secara teliti dan tepat waktu.  
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g. Menyampaikan hasil kerja kelompok 

Indikator aktivitas siswa berupa menyampaikan hasil kerja kelompok 

memperoleh rata-rata skor 3,4. Hal ini ditunjukkan sebanyak 5 siswa mampu 

melaksanakan 4 deskriptor yaitu berani maju menyampaikan hasil kerja 

kelompok, maju dengan inisiatif sendiri, menyampaikan hasil kerja kelompok 

secara runtut dan menggunakan kalimat yang jelas. 7 siswa yang mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu berani maju menyampaikan hasil kerja 

kelompok, menyampaikan hasil kerja kelompok secara runtut dan menggunakan 

kalimat yang jelas. 

h. Mengerjakan soal evaluasi individu 

Indikator aktivitas siswa berupa mengerjakan soal evaluasi individu 

memperoleh rata-rata skor 3,6. Hal ini ditunjukkan dengan ada 7 siswa yang 

mampu melaksanakan 4 deskriptor yaitu mengerjakan evaluasi tanpa mencontek 

jawaban teman, mengerjakan seluruh soal evaluasi dan tertib saat mengerjakan 

evaluasi dan mengerjakan soal evaluasi tepat waktu. 5 siswa mampu 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu mengerjakan evaluasi tanpa mencontek jawaban 

teman, mengerjakan seluruh soal evaluasi dan tertib saat mengerjakan evaluasi.  

i. Melaksanakan tugas lanjutan dalam kehidupan sehari-hari 

Indikator aktivitas siswa berupa melaksanakan tugas lanjutan dalam 

kehidupan sehari-hari memperoleh rata-rata skor 3. Hal ini ditunjukkan seluruh 

siswa hanya mampu melaksanakan 3 diskriptor yaitu mengerjakan tugas lanjutan 

yang diberikan guru, meminta bantuan keluarga dalam mengerjakan tugas 

lanjutan dan mencatat hasilnya dalam buku.  
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4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui model Direct 

Instruction dengan media audio visual pada siklus III diperoleh dari hasil tes 

evaluasi dengan materi kenampakan benda langit (bulan) yang dilaksanakan pada 

akhir proses pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 

35 siswa. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Hasil Belajar Siswa Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.11 selengkapnya disajikan presentase ketuntasan 

klasikal dalam diagram tersebut adalah : 

 

 

 

No Nilai Frekuensi 

(f) 

Frekuensi 

Relatif 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f.xi Kategori 

1 65-69 4 11% 67,5 270 Tidak Tuntas 

2 70-74 7 20% 72,5 507,5 Tuntas 

3 75-79 3 8,5% 77,5 232,5 Tuntas 

4 80-84 9 26% 82,5 742,5 Tuntas 

5 85-89 2 6% 87,5 175 Tuntas 

6 90-94 3 8,5% 92,5 277,5 Tuntas 

7 95-100 7 20% 97 679 Tuntas 

Jumlah 35 100%  2884  

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 65 

Ketuntasan Klasikal 88% 

Mean 82,4 

Median 86,5 

Modus 84,5 
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Gambar 4.8 : Ketuntasan Klasikal Siswa Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar secara klasikal mata pelajaran IPA melalui model Direct Instruction 

dengan media audio visual sebesar 82,4 (lebih dari nilai KKM yaitu 66) dengan 

perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 65. Siswa yang tuntas sebanyak 31 

anak dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 4 anak. Pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 88% (sudah memenuhi kategori indikator keberhasilan, yaitu 

ketuntasan klasikal sebesar 80%). 

4.1.3.4 Deskripsi Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus III,  diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pemebelajaran IPA dengan model Direct Instruction dengan media audio visual. 

Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti dengan kolaborator untuk menganalisis 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi digunakan sebagai 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus III. Adapun hasil 

refleksi meliputi: 

4.1.3.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa keterampilan guru 

memperoleh skor 39 dengan presentase 89% dengan kategori sangat baik. 

88% 

12% 

Ketuntasan Klasikal Siswa 

Tuntas 88%

Tidak Tuntas 12%
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Bedasarkan keberasilan yang di tetapkan adalah kreteria ketuntasan skor minimal 

28dengan kategori baik.  

4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

memperoleh skor 30,6 dengan presentase 85% dengan kategori sangat baik. 

Bedasarkan keberhasilan yang ditetapkan adalah kreteria ketuntasan skor minimal 

22 dengan kategori baik. Namun, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki 

yaitu siswa masih ada yang ramai ketika kerja kelompok. 

4.1.3.4.3 Hasil Belajar 

Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus III yang diperoleh 

adalah sebesar 88%, yang berati ada 31 siswa yang tuntas belajar dan 4 siswa 

tidak tuntas belajar. Hasil tersebut sudah memenuhi kategori indikator 

keberhasilan yang direncanakan yaitu sebesar 80%. Nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 65. Adapun rata-rata nilai kelas sebesar 82,4 (lebih dari KKM yang telah 

ditentukan yaitu 66). 

4.1.3.5 Rekapitulasi Data Siklus III 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Data Siklus III 

Variabel Penelitian Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Data Siklus III Skor: 39 

Rata-rata: 3,5 

Persentase: 89% 

Kategori: Sangat Baik 

Skor: 367 

Rata-rata: 30,6 

Persentase: 85% 

Kategori: Sangat Baik 

 

Nilai rata-rata: 82,4 

Persentase Ketuntasan: 88% 

Kategori: Tuntas 
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Gambar 4.9: Diagram Rekapitulasi Data Siklus III 

4.1.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Berikut ini akan disajikan tabel dan diagram batang yang 

menggambarkan adanya peningktan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dari siklus I, siklus II dan siklus III. 

  Tabel 4.13 

Rekapitulasi Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Variabel Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan Guru 79% 82% 89% 

2 Aktivitas Siswa 61% 72% 85% 

3 Hasil Belajar (Ketuntasan Klasikal) 63 % 77 % 88 % 

 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan adanya peningkatan pada setiap 

variabel penelitian. Peningkatan keterampilan guru siklus I sebesar 79% siklus II 

sebesar 82% dan siklus III sebesar 89%. Peningkatan aktivitas siswa siklus I 

sebesar 61% siklus II 72% dan siklus III 85%. Ketuntasan klasikal siklus I 63% 

siklus II meningkat menjadi 78% dan siklus III sebesar 88%. 

 

82%

84%

86%

88%

90%

keterampilan guru aktivitas siswa hasil belajar

Rekapitulasi Siklus III 
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Gambar 4.10: Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I, Siklus II dan Siklus III 
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Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar

Rekapitilasi  Hasil Penelitian 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pelaksanaan pembelajaran IPA pada penelitian ini menerapkan model 

Direct Instruction dengan media audio visual dilaksanakan pada siswa kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

Pembahasan lebih banyak didasarkan pada hasil observasi dan refleksi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. 

Siklus III dilaksanakan sebagai wujud perbaikan tindakan pada siklus II, 

sedangkan siklus II dilaksanakan sebagai perbaikan tindakan pada siklus I. Secara 

terperinci pembahasan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dari siklus I, siklus 

II dan siklus III dilihat pada tabel 4.14 

Tabel 4.14 

Data Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Indikator Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Melaksanakan apersepsi (keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran) 

4 4 4 

2 Menginformasikan tujuan pembelajaran 

(keterampilan menjelaskan) 

3 3 4 

3 Menggunakan media audio visual 

(keterampilan mengadakan variasi ) 

4 3 4 

4 Mendemonstrasikan pengetahuan secara 

bertahap (keterampilan menjelaskan) 

2 3 3 

5 Membimbing siswa kerja kelompk 3 3 4 
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(keterampilan membimbing diskusi kelompok) 

6 Menelaah pemahaman siswa (keterampilan 

bertanya) 

3 3 4 

7 Memberikan umpan balik (keterampilan 

memberi penguatan) 

3 4 3 

8 Membimbing siswa menyimpulkan materi 

(keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran) 

3 3 3 

9 Memberikan evaluasi (keterampilan 

bertanya) 

4 4 4 

10 Memberi tugas lanjutan (keterampilan 

mengajar kelompk kecil dan perorangan) 

4 3 3 

11 Ketepatan mengelola waktu (keterampilan 

mengelola kelas) 

2 3 4 

Jumlah Skor 35 36 40 

Persentase 79% 82% 91% 

Kategori Baik Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukan adanya peningkatan. Hal ini dapat 

dilihat pada siklus I keterampilan guru memperoleh skor 35 dari 11 indikator 

pengamatan termasuk dalam kategori baik, pada siklus II memperoleh skor 36 

dari 11 indikator dan pada siklus III memperoleh skor 39 dari 11 indikator 

pengamatan dan termasuk kategori dalam sangat baik.  

Menurut Rusman (2010:80) terdapat 11 keterampilan dasar mengajar guru 

yang paling penting dalam menentukan  keberhasilan pembelajaran. Keterampilan 

itu adalah :(a) keterampilan membuka,(b) Keterampilan menjelaskan,(c) 

keterampilan bertanya,(d) keterampilan memberi penguatan,(e) keterampilan 

mengadakan variasi,(f) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil,(g) 

keterampilan mengelola kelas;(h) keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan (i) keterampilan menutup pelajaran. 
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Mengacu pada sembilan keterampilan dasar mengajar menurut Rusman 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. guru sudah melaksanakan sembilan 

keterampilan mengajar tersebut dengan perolehan skor yang bervariasi untuk 

masing-masing indikator pengamatan. Pada siklus I terdapat 7 indikator yang 

belum mencapai skor maksimal sehingga dilakukan perbaikan pada pelaksanaan 

siklus II, setelah dianalisis pada siklus II masih terdapat indikator yang belum 

mencapai skor maksimal sehingga dilakukan perbaikan pada pelaksanaan siklus 

III. 

Pada pelaksanaan siklus I indikator keterampilan guru yang kurang 

maksimal antara lain, guru  tidak menginformasikan tujuan pembelajaran dan 

demonstrasi secara bertahap sehingga siswa kesulitan memahami apa yang 

diharapkan dari pembelajaran tersebut, perhatian guru kurang menyeluruh ketika 

membimbing latihan terbimbing (kerja kelompok), Guru kurang memahami 

karakteristik masing-masing siswa serta memberi umpan balik yang disertai 

contoh pelaksanaan yang benar. Guru juga kurang dalam pengelolaan waktu. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka guru perlu membiasakan 

membimbing siswa secara menyeluruh dan memberikan contoh yang baik dimana 

guru tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing seperti yang dikemukakan 

oleh Ki Hajar Dewantoro (Soetjipto 2009:50) ing ngarso sung tulodho, ing madya 

mangun karso, tut wuri handayani yang artinya pendidik memberi contoh, 

memberi pengaruh dan mengendalikan peserta didik. Guru perlu mempengaruhi 

siswa melalui bimbingannya, seperti prinsip kekerapan yang dikemukakan 

JB.Watson (dalam Suprijono 2010:10) bahwa makin kerap individu bertindak 
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balas terhadap suatu rangsangan, maka akan lebih besar kemungkinan individu 

melakukan tindak balas yang sama apabila kelak muncul lagi rangsangan yang 

sama. Jadi semakin sering guru membimbing siswa, maka siswa akan semakin 

mengerti dengan arahan guru. 

Pada siklus II, keterampilan sudah mulai ada peningkatan dimana guru 

sudah lebih matang dalam persiapan mengajar sehingga ketika di kelas guru tidak 

canggung lagi dan mantap dalam penyampaian materi. Akan tetapi, juga masih 

terdapat indikator yang belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi untuk siklus 

berikutnya. Guru harus meningkatkan lagi kemampuannya dalam mengelola kelas 

sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai perencanaan. Rusman (2011:90) 

bahwa dalam pengelolaan kelas seseorang guru harus mampu menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembangkannya bila terjadi 

dalam proses pembelajaran.  

Untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif guru tidak boleh 

kehilangan konsentrasi saat mengajar, guru harus tepat waktu dalam mengawali 

dan mengakhiri pembelajaran dan memberi penjelasan yang jelas dan sistematis, 

tidak mengulang-ulang penjelasan karena dapat menimbulkan kebosanan pada 

siswa.pada siklus III guru sudah terlihat lebih baik dari siklus sebelumnya. Hal ini 

berarti guru sudah terbiasa dalam menerapkan model Direct Instruction dengan 

media audio visual sehingga skor yang rata-rata yang diperoleh pada siklus III 

meningkat menjadi 3,5 dengan kategori sangat baik. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, menyampaikan pengetahuan secara bertahap 

sehingga siswa paham, guru membimbing kerja kelompok, guru mengecek 
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pemahan siswa melalui tanya jawab dan memberi umpan balik, selain itu guru 

juga memberi tugas rumah yang merupakan lanjutan materi pertemua selanjutnya. 

Kondisi tersebut sesuai sintaks model Direct Instruction yang dikemukakan 

Arends (2008:303-311), yaitu: (1) menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan siswa, (2) mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, (3) 

membimbing pelatihan, (4) mengecek pemahaman dan umpan balik dan (5) 

memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. 

Sesuai data yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan 

guru dalam pembelajaran meningkat. Skor rata-rata yang diperoleh dari 

keseluruhan indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan model 

Direct Instruction dengan media audio visual dalah 3,7 dengan kategori sangat 

baik. Keberhasilan pencapaian skor tersebut menandakan bahwa guru sudah 

efektif dalam pembelajaran. Hamalik (2009:50-58) menyatakan guru efektif 

memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: (1) memahami segala sesuatu 

tentang siswa yang berada di bawah tanggung jawabnya, (2) menguasai bahan ajar 

sesuai tingkat kelasnya, (3) memilih dan menggnakan media yang sesuai dangan 

tujuan yang akan dicapai, (4) mengamati setiap siswa di kelasnya, (5) membantu 

siswa memecahkan masalah, (6) mengatur dan menilai kemajuan siswa, (7) 

memelihara hubungan seerat mungkin dengan siswa. 

Jadi berdasarkan pengamatan, keterampilan guru mengalami peningkatan 

pada siklus I keterampilan guru memperoleh skor 35 dalam kategori baik, siklus II 

memperoleh skor 36 termasuk dalam kategori baik dan pada siklus III 

memperoleh skor 39 termasuk kategori dalam sangat baik. 
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4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model Direct Instruction dengan media audio visual dari siklus I, siklus II dan 

siklus III dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel  4.15 

Data Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran (emotional activities) 

2,25 3 3,3 

2 Memperhatikan uraian tujuan 

pembelajaran dari guru (listening 

activities) 

2,25 3 3,5 

3 Memperhatikan materi melalui media 

audio visual (visual activities) 

2 2,75 3,25 

4 Memperhatikan demontrasi guru 

(visual activities) 

2,4 2,9 3,4 

5 Menggunakan alat praga sederhana 

 (motor activities) 

2,7 3,1 3,5 

6 Aktif dalam kegiatan kelompok 

(oral activities) 

2,75 3,1 3,4 

7 Menyampaikan hasil kerja kelompok 

(mental activities) 

2,4 2,7 3,4 

8 Mengerjakan soal evaluasi 

individu(mental activities) 

2,4 3 3,6 

9 Melaksanakan tugas lanjutan dalam 

kehidupan sehari-hari (motor activities) 

2,25 2,5 3 

Rata-rata skor 22 26 30,6 

Jumlah Skor 264 312 367 

Persentase 61% 72% 85% 

Kriteria Baik Baik Sangat 

Baik 

Bedasarkan tabel 4.15 aktivitas siswa dalam pelajaran IPA melalui model 

Direct Intruction dengan media audio visual mengalami peningkatan terbukti 

pada perolehan skor siklus I sebesar 264 dengan rata-rata 22 dengan kategori baik.  

Siklus II sebesar 312 dengan rata-rata 26 dengan kategori baik dan siklus III 
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sebesar 367 dengan rata-rata 30,6 dengan kategori sangat baik. Sembilan indikator 

pengamatan aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. 

Adanya peningkatan pada indikator siswa mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran ditunjukkan pada kenaikan rata-rata skor Siklus I 2,25 siklus II 3 

dan siklus III 3,3. Tiga indikator ini saling berpengaruh dimana siswa 

bersemangat mengikuti pelajaran dengan datang sekolah tepat waktu dan 

menyiapkan alat tulis lengkap menjadi poin utama untuk mengikuti pembelajaran. 

Peningkatan indikator memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru ditunjukkan pada kenaikan skor siklus I 2,25 siklus II 3 dan 

siklus III 3,5.  Siswa memperhatikan seksama saat guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dengan cara guru memancing perhatian siswa 

menurut Hamalik (2011:89) aktivitas belajar adalah tindakan-tindakan seseorang 

untuk merealisasikan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam situasi 

yang mendukungnya untuk belajar. 

Peningkatan indikator memperhatikan materi melalui media 

pembelajaran ditunjukan dengan kenaikan perolehan skor siklus I 2 siklus II 2,75 

dan siklus III 3,25. Pada siklus I semua siswa tidak mencatat poin-poin penting 

dalam video  pembelajaran. Hal itu dikarenakan perhatian siswa terpusan pada 

video pembelajaran tersebut Akan tetapi pada siklus II dan III siswa yang 

mencatat semakin banyak dikarenakan guru menghimbau untuk menulis hal-hal 

yang penting. Rohani, (1997:97-98) Audio visual adalah media instruksional 

modern yang sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi), meliputi media yang dapat dilihat dan didengar”. 



132 
 

 
 

Peningkatan indikator memperhatikan demonstrasi guru ditunjukkan 

pada perolehan rata-rata skor siklus I 2,4 siklus II 2,9 dan siklus III 3,4. Siswa 

memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama ketika guru 

mendemonstrasikan pengetahuan baru, siswa tertarik dengan dengan demonstrasi 

guru karena disertai dengan penggunaan alat peraga, siswa juga dilibatkan secara 

langsung dalam demonstrasi. Dengan demikian ketika skor siswa memperhatikan 

demonstrasi guru meningkat maka indikator menggunakan media juga ikut 

meningkat dimana ada peran guru dan siswa dalam memanfaatkan alat peraga 

untuk menunjang pembelajaran. Demonstrasi dapat mengurangi gejala 

verbalisme, yaitu siswa tahu kalimat yang diucapkan guru tetapi tidak paham 

bagaimana arti kalimat tersebut. 

Pada indikator aktif dalam kegiatan kelompok terjadi peningkatan skor 

rata-rata siklus I 2,75 siklus II 3,1 dan siklus III 3,4. Sedangkan untuk indikator 

menyampaikan hasil kerja kelompok peningkatan skor rata-rata siklus I 2,4 siklus 

II 2,7 dan siklus III 3,4. Dalam kedua indikator ini siswa bekerja secara 

berkelompok, mereka saling tukar pendapat untuk menjawab permasalahan pada 

lembar kerja siswa, ketika siswa kerja kelompok maka guru tidak hanya tinggal 

diam. Guru berjalan dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk 

membimbing diskusi jika sewaktu-waktu ditemukan siswa kesulitan/tidak paham 

dengan kegiatan di LKS. Menurut Natawijaya (dalam Depdiknas 2005:31) 

aktivitas siswa dalam pemblajaran  merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam proses interaksi (guru dan siswa). Bimbingan belajar dapat dilakukan 

guru secar kelompok maupun individual sesuai kebutuhan siswa terutama jika 
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kegiatan praktek. Kegiatan kerja kelompok di akhiri dengan presentasi hasil kerja 

kelompok, dimana perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya. Pada siklus pertama siswa perwakilan kelompok yang maju atas 

tunjukkan guru akan tetapi pada siklus II dan III mereka maju atas inisiatif sendiri. 

Pada indikator mengerjakan soal evaluasi individu terjadi peningkatan 

skor rata-rata siklus I 2,4 siklus II 3 dan siklus III 3,6. Pada siklus I ada beberapa 

siswa yang mengerjakan evaluasi dengan mecontek jawaban teman, ramai sendiri 

sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan evaluasi tepat waktu. Akan tetapi 

perilaku seperti itu sudah berkurang pada siklus II dan siklus III sehingga terjadi 

peningkatan skor rata-rata. Sedangkan pada indikator mengerjakan tugas lanjutan 

terjadi peningkatan  skor rata-rata siklus I 2,25 siklus II 2,5 dan siklus III 3. 

Adanya motivasi belajar yang tinggi dari siswa dan didukung guru serta 

siswa lain sehingga siswa bersemangat dalam pembelajaran dan bermaksud 

meningkatkan kepercayaan diri baik dalam kelompok maupun individu agar 

memperoleh reward ataupun penghargaan kelompok atas keaktifannya dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa, pada siklus I diperoleh 

skor rata-rata 22 kategori baik, siklus II 26 kategori baik dan siklus III 30,6 

kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA dengan model Direct Instruction dengan media 

audio visual dan sudah mencapai kategori indikator keberhasilan aktivitas siswa 

yaitu sekurang-kurangnya baik. 
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4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Direct Instruction dengan media audio visual dari siklus I, siklus 

II dan siklus III dapat dilihat pada tabel 4.16 

Tabel 4.16 

Data Hasil Belajar Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa dengan model Direct 

Instruction dengan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

terbukti bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I sampai 

siklus III. 

Siklus I nilai rata-rata kelas sebesar 76 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 63% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 22 anak. Hal ini 

disebabkan karena guru belum dapat mengelola kelas dengan baik dan tepat 

waktu. Selain itu guru mendemonsikan melalui media audio visual, sehingga 

dalam kerja kelompok untuk mengamati terjadinya siang dan malam guru 

menjelaskan lagi melalui benda kongkret. Sehingga mengurangi waktu untuk 

mengerjakan evaluasi dan hasil evaluasi individu pun kurang memuaskan karena 

ada beberapa soal yang tidak dijawab siswa. 

No Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai Terendah 35 50 65 

2 Nilai Tertinggi 100 85 100 

3 Rata-rata 76 74 82,4 

4 Siswa yang tuntas 22 27 31 

5 Siswa belum tuntas 13 8 4 

6 Ketuntasan klasikal 63% 77% 88% 
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Siklus II nilai rata-rata kelas sebesar 72,43 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 77% (belum memenuhi kreteria ketuntasan yang di tetapkan yaitu 80%) 

dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 27 anak. Pada siklus ini keterampilan 

mengajar sudah sangat baik terbukti guru sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas, pembelajaran disampaikan  tahap demi tahap. 

Aktifitas belajar siswa juga sudah baik terbukti dari 12 siswa yang dijadikan 

sempel mengikuti  kegiatan pembelajaran dengan baik. Tetapi hasil belajar yang 

dicapai belum memenuhi kriteria ketuntasan yang ditetapkan yaitu 80%. 

 Hal tersebut dikarenakan dalam pengambilan data aktifitas siswa hanya 

difokuskan 12 siswa dari 35 siswa yag ada dikelas. Sedangkan hasil belajar yang 

dinilai semua siswa yaitu 35 siswa. Jadi 12 siswa yang difokuskan memang 

memiliki rata-rata dalam kategori baik. Tetapi siswa yang lainnya belum tentu 

baik dan dibuktikan melalui hasil belajarnya yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan yang ditetapkan yaitu 80%. Ada juga dalam pengambilan hasil belajar, 

siswa tidak fokus mengerjakan lembar evaluasi yang diberikan oleh guru 

dikarenakan waktu pembelajaran yang kurang dan anak terburu-buru untuk 

mengikuti pelajaran selanjutnya yaitu olah raga. 

Siklus III nilai rata-rata kelas sebesar 82,4 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 88% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 31 anak. Peningkatan 

hasil belajar ini dikarenakan guru telah mahir menerapkan model Direct 

Instruction dengan media audio visual. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

secara runtut dan terperinci sehingga siswa mengetahui apa yang harus dicapai 

pada akhir pembelajaran, guru mendemonstrasikan pengetahuan secara bertahap 
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sehingga siswa benar-benar paham dengan apa yang disampaikan guru, dalam 

kerja kelompok guru membimbing siswa secara menyeluruh baik kelompok 

maupuun individu sesuai kebutuhan, guru melakkan pengecekan pemahaman 

siswa atas materi yang disampaikan melalui tanya jawab dan tugas lanjutan yang 

diberikan guru pada siklus sebelumnya selalu diberi umpan balik atas kerja siswa. 

Hal ini sesuai dengan sintaks model Direct Instruction, yaitu: (a) menyampaiakn 

tujuan dan mempersiapkan siswa, (b) mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan, (c) membimbing pelatihan, (d) mengecek pemahan siswa dan 

memberikan umpan balik dan (e) memberi kesempatan latihan mandiri (Arends 

2008: 303-311). 

Motivasi belajar yang tinggi dalam kerja kelompok dan adanya dukungan 

dari teman untuk memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok 

yang diperoleh dapat lebih berpengaruh untuk meningkatkan aktivitas siswa 

berkompetisi dengan kelompok lain ketika siswa melakukan indikator aktivitas 

siswa aktif dalam kegiatan kelompok dan menyampaikan hasil kerja kelompok 

yang terlihat pada deskriptor tampak, sabagai berikut: siswa melibatkan penuh 

dalam setiap penggal kerja kelompok, siswa berani memberikan pendapat dalam 

penyelesaian permasalahan di LKS, bekerja secara teliti dan tepat waktu, berani 

menyampaikan hasil kerja kelompok dengan inisiatif sendiri (tanpa tunjukan 

guru/siswa lain dalam kelompok), menyampaikan hasil diskusi dengan kalimat 

yang jelas dan runtut. Hal ini terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep 

atas materi yang disampaika guru dan yang ddiskusikan saat kerja kelompok 

sehingga saat evaluasi individu banyak yang mendapatkan skor tinggi sehingga 
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meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus, yaitu berupa meningkatnya nilai 

rata-rata kelas  menjadi 82,4 dengan ketuntasan klasika sebesar 88%. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa, menunjukkan bahwa ada 

peningkatan hasil belajar dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I rata-rata 

kelas sebesar 76 dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 22 anak dan 

persentase ketuntasan sebesar 63%. Siklus II rata-rata kelas sebesar 74 dengan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak  27 anak dan persentase ketuntasan sebesar 

77%. Siklus III rata-rata kelas sebesar 82,4 dengan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak  31 anak dan persentase ketuntasan sebesar 88%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

model Direct Instruction dengan media audio visual dan sudah mencapai kategori 

indikator keberhasilan yaitu ketuntasan klasikal sebesar 80%  dan siswa mencapai 

ketuntasan indivual lebih dari KKM IPA SDN Gisikdrono 03 Semarang.  

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini berupa peningkatan kualitas pembelajaran 

yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan 

menggunakan Model Direct Instruction dengan media audio visual. 

Implikasi penelitian dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media audio visual dirancang khusus untuk meningkatkan pembelajaran 

pengetahuan faktual yang terstruktur dengan baik yang diajarkan secara tahap 

demi tahap dan dimaksudkan untuk membantu siswa menguasai pengetahuan 

prosedural yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai keterampilan sederhana 

maupun kompleks. 
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Pembelajaran dengan model Direct Instruction yang terpenting adalah 

keterampilan guru untuk menyampaikan/mempresentasikan.mendemonstrasikan 

pengetahuan secara tahap demi tahap sehingga siswa dapat memahami materi 

secra utuh dan runtut. Selain itu dengan adanya latihan terbimbing oleh guru maka 

siswa akan banyak latihan sehingga terbiasa dengan materi yang dipelajari/yang 

dilakukannya. Dari segi siswa dengan adanya tugas lanjutan seperti pengamatan 

di rumah, maka siswa dapat mengembangkan keterampilan proses IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan sintaks Direct Instruction yang 

dijabarkan oleh Arends (2008:303-311), yaitu menyampaiakn tujuan dan 

mempersiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, 

membimbing pelatihan, mengecek pemahan siswa dan memberikan umpan balik 

dan memberi kesempatan latihan mandiri yang merupakan pengembangan 

pengetahuannya. 

Hal itu juga senada dengan pendapat Kardi dan Nur (2000:5) Model 

pengajaran langsung (Direct Instruction) merupakan salah satu  model pengajaran 

yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan 

prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat 

dipelajari selangkah demi selangkah. Adapun kelebihan dari model Direct 

Instruction.1) Siswa akan lebih aktif, bersemangat, bermutu (berkualitas) dan 

berdayaguna.2) Penguasaan terhadap materi lebih mendalam karena mendapat 

bimbingan praktek, mengecek pembahasan siswa dan memberikan umpan balik, 

serta siswa dapat berlatih sendiri dalam menerapkan hasil belajar.3) Pengajaran 

dilakukan selangkah demi selangkah untuk menumbuhkan sikap percaya diri, 
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berani, kesungguhan, keberanian serta tanggung jawab terhadap sekolah, keluarga 

dan masyarakat.4) Membiasakan siswa untuk tidak sekedar menghafal materi 

pelajaran tetapi juga harus mampu menerapkan apa yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction 

dengan media audio visual terbukti dari perolehan skor siklus I sebesar 35 dengan 

kategori baik pada siklus II meningkat menjadi 36 dengan kategori sangat baik 

dan pada siklus III meningkat 40 dengan kategori sangat baik. Hal yang sama juga 

terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Direct 

Instruction dengan media audio visual ditunjukkan dengan data perolehan skor 

pada siklus I sebesar 22 dengan kategori baik, pada siklus II skor meningkat 

menjadi 26 dengan kategori baik dan pada siklus III skor meningkat menjadi 30,6 

dengan kategori sangat baik.  

Untuk hasil belajar pada siklus I diperoleh rata-rata kelas sebesar 76 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 63%, pada siklus II rata-rata kelas meningkat 

menjadi 74 dengan ketuntasan klasikal sebesar 77% dan pada siklus III terjadi 

peningkatan yang signifikan rata-rata kelas menjadi 82,4 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 88%.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran IPA 

yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dapat 

meningkat  melalui penerapan model Direct Instruction dengan media audio 

visual. 



76 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada  

pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan media audio visual 

pada siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pembelajaran IPA melalui 

model Direct Intruction dengan media audio visual yang di laksanakan di kelas 

IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang, peneliti dapat menyimpukan sebagai berikut: 

a. Melalui model Direct Intruction dengan media audio visual pada 

pembelajaran IPA kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat 

meningkatkan keterampilamn guru dalam pembelajaran. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan hasil observasi siklus I memproleh skor 35 dengan 

persentase 79% dan kriteria baik kemudian meningkat dengan skor 31 

persentase 82% dengan kriteria sangat baik ada siklus II, kemudian siklus III 

memperoleh skor 40 persentase 91% kriteria sangat baik. Dengan demikian 

keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

dtetapkan yakni sekurang-kurangnya baik. 

b. Melalui model Direct Intruction dengan media audio visual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang pada 

pembelajaran IPA. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil observasi siklus I 
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dengan skor 264 persentase 61% kriteria Baik meningkat dengan 

memperoleh skor 312 persentase 72% kriteria baik pada siklus II kemudian 

meningkat pada silus III dengan skor 367 pesentase 85% kriteria sangat 

baik. Sehingga aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan peneliti yakni sekurang-kurangnya baik. 

c. Melalui model Direct Intruction dengan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang 

pada pembelajaran IPA. Rata-rata persentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa meningkat pada siklus I sebesar 63% menjadi 77% pada siklus II 

kemudian siklus III meningkat menjadi 88%. Hal ini telah mencapai 

inidkator keberhasilan hasil belajar siswa yang telah ditentukan peneliti 

yaitu ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya 80% dengan ketuntasan 

individu ≥ 66 (KKM). 

Dengan demikian ketiga variabel penelitian di atas sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan dan hipotesis tindakan yang peneliti rumuskan 

terbukti/diterima, yaitu melalui model Direct Instruction dengan media audio 

visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IVB 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPA kelas 

IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang melalui model Direct Intruction dengan 

media audio visual peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 
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a. Bagi Guru 

1. Persiapan dan perencanaan yang mantap yang disesuaikan dengan 

kondisi sekolah untuk menyajikan kegiatan pembelajaran. Persiapan 

pembelajaran tersebut meliputi : 

a. Pemilihan materi/konsep yang akan di sampaikan 

b. Bahan tertulisnya (LKS) apa saja yang akan diberikan 

c. Kegiatan praktikum apa saja yang akan dilaksanakan 

d. Strategi dan metode yang akan digunakan 

e. Tugas-tugas apa saja yang akan diberikan 

2. Dalam penggunakan model Direct Intruction dengan media audio visual 

guru dituntut untuk menguasai materi agar pembelajaran yang 

disampaikan dapat dipahami siswa. 

3. Guru sebaiknya mampu mengelola kelas dengan baik agar siswa dapat 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Guru sebaiknya dapat mengelola waktu dengan baik agar mencakup 

seluruh pembelajaran . 

b. Bagi Siswa 

1. Siswa dikondisikan untuk terbiasa siap dalam menerima materi 

pemelajaran, yaitu dengan mempelajari materi yang akan diajarkan dan 

menyiapkan perlengkapan dan sumber belajar. 

2. Perlu diterapkan model Direct Intruction secara berulang sehingga 

dharapkan siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran dan memperoleh 

peningkatan hasil belajar. 
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3. Siswa diharapkan dapat menyimak pengetahuannya melalui media yang 

disediakan guru. Serta mengaplikasikan pada alat peraga sederhana. 

4. Adanya saling komunikatif promotif (saling mendorong) di antara 

anggota kelompok 

c. Bagi Sekolah 

1. Sekolah diharapakan bisa menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai serta selalu diadakan pembaharuan guna memaksimalkan 

model pembelajaran atau pendekatan yang digunakan guru sehingga 

tujuan pembelajaran dapat lebih tercapai. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN DAN INSTRUMEN PENELITIAN 
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KERANGKA INSTRUMEN PENELITIAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL DIRECT INSTRUCTION DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL PADA SISWA KELAS IVB SDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

 

PERMASALAHAN TUJUAN VARIABEL DEFINISI INDIKATOR INSTRUMEN SUMBER 

DATA KONSEPTUAL OPERASIONAL 

Umum :  

Apakah dengan 

menggunakan model 

Direct Intruction 

dengan media audio 

visual dapat 

meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

IPA? 

Umum: 

Untuk 

memperoleh 

gambaran 

keterampilan 

guru, aktivitas 

siswa, dan hasil 

belajar IPA 

melalui model 

Direct Intruction 

dengan media 

audio visual pada 

SDN Gisikdrono 

03 Semarang 

Kualitas 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Direct 

Intruction 

dengan media 

audio visual 

Keadaan 

tentang 

bagaimana 

kualitas 

pembelajaran 

IPA di SDN 

Gisikdrono 

03 Semarang 

melalui 

model Direct 

Intruction 

 

Kadar model Direct 

Intruction dengan 

media audio visual 

tingkat ketrampilan 

guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar 

Komponen-

komponen 

pembelajaran 

IPA melalui 

Model Direct 

Intruction 

dengan media 

audio visual 

 Lember 

observasi 

keterampilan 

guru dan 

aktivitas 

siswa 

 Catatan 

lapangan  

 RPP siklus I, 

siklus II, dan 

siklus III. 

 Alat evaluasi 

belajar berupa 

tes tertulis  

 

Guru dan 

Siswa kelas 

IVB SDN 

Gisikdrono 03 

Catatan 

lapangan 

Khusus: Khusus: Kemampuan Kemampuan guru Komponen-  Lembar  Guru 
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1. Bagaimana 

keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

Direct Intruction 

dengan media 

audio visual 

Memperoleh 

gambaran tentang 

keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

Direct Intruction 

dengan media 

audio visual 

guru dalam 

mengelola 

pembelajaran 

dengan 

penerapan 

model Direct 

Intruction 

dengan media 

audio visual 

mengelola 

pembelajaran melalui 

model Direct 

Intruction. 

Kemampuan guru 

dalam menerapkan 

perannya sesuai 

dengan langkah-

langkah model Direct 

Intruction meliputi: 

Melaksanakan 

apersepsi, 

Menginformasikan 

tujuan, Menggunakan 

alat peraga, 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan secara 

bertahap, 

Membimbing siswa 

kerja, Menelaah 

pemahaman siswa, 

komponen 

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Direct 

Intruction 

dengan media 

audio visual 

Observasi 

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Direct 

Intruction 

dengan 

media audio 

visual 

 Catatan 

lapangan 

selama 

pelaksanaan 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Direct 

Intruction 

dengan 

media audio 

visual 

Catatan 

lapangan 

Foto 
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Memberikan umpan 

balik, Membimbing 

siswa menyimpulkan 

materi, Memberikan 

evaluasi, Memberi 

tugas lanjutan, 

Ketepatan mengelola 

waktu  

2. Bagaimana 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

dengan model 

Direct Intruction 

dengan media 

audio visual ? 

Memperoleh 

gambaran tentang 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

Aktivitas 

siswa melalui  

model Direct 

Intruction 

dengan media 

audio visual 

Penampilan aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran dengan 

model Direct 

Intruction dengan 

media audio visual 

meliputi : 

Mempersiapkan diri 

mengikuti 

pembelajaran, 

Memperhatikan uraian 

tujuan, pembelajaran 

dari guru 

Komponen- 

komponen 

dalam aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Direct 

Intruction 

dengan media 

audio visual 

 Lembar  

Observasi 

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Direct 

Intruction 

dengan 

media audio 

visual 

 Catatan 

lapangan 

Siswa 

Catatan 

lapangan 

foto 
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Menggunakan alat 

peraga,Memperhatika

n demonstrasi guru, 

Aktif dalam kegiatan 

kelompok, 

Menyampaikan hasil 

kerja kelompok, 

Mengerjakan soal 

evaluasi individu, 

Melaksanakan tugas 

lanjutan dalam 

kehidupan sehari-hari 

selama 

pelaksanaan 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Direct 

Intruction 

dengan 

media audio 

3. Bagaimana 

respon siswa 

dalam 

pembelajaran 

melalui model 

Direct Intruction 

melalui media 

audio visual ? 

Mengetahui 

respon siswa 

dalam 

pembelajaran 

melalui model 

Direct Intruction 

melalui media 

audio visual 

Respon siswa Tanggapan atau 

pendapat siswa 

terhadap pembelajaran 

dalam pembelajaran 

melalui model Direct 

Intruction melalui 

media audio visual 

meliputi: materi yang 

diajarkan, cara guru 

Komponen-

komponen 

respon siswa 

 Siswa 
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mengajar, peralatan 

dan media yang 

digunakan, kegiatan 

diskusi yang 

dilakukan. 

4. Bagaimana hasil 

belajar siswa 

dalam 

pembelajaran 

melalui model 

Direct Intruction 

melalui media 

audio visual? 

Mengetahui hasil 

belajar siswa 

Hasil belajar 

IPA 

Hasil belajar 

Tingkat penguasaan 

siswa dalam 

mempelajari materi 

IPA yang dinyatakan 

dalam bentuk skor  

yang diperoleh dari tes 

hasil belajar yang 

disusun dan 

dikembangkan peneliti 

berdasarkan 

kurikulum KTSP 

Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui  

model Direct 

Intruction 

melalui media 

audio visual 

Soal tes siswa 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Sintaks Model Direct Intructions  

dengan media audio visual 

Indikator keterampilan 

guru dalam Model Direct 

Intructions dengan media 

audio visual  

1. Keterampilan 

membuka pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

4. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

5. Keterampilan 

mengelola kelas 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok 

7. Keterampilan 

menggunakan variasi 

8. Keterampilan 

memberi penguatan 

9. Keterampilan 

menutup pelajaran 

1. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

mempersiapkan siswa (fase 1) 

2. Guru menyampaikan materi 

dengan menggunakan media 

audio visual 

3. Membagi siswa dalam beberapa 

kelompok belajar secara 

heterogen masing-masing 4-5 

anak. 

4. Guru mendemonstrasikan materi 

dengan menggunakan alat 

peraga sederhana (fase 2) 

5. Guru membagikan LKS. 

6. Masing-masing kelompok 

mempraktekkan materi dengan 

menggunakan alat peraga 

sederhana seperti yang 

didemonstrasikan guru . (fase 3) 

7. Guru membimbing siswa dalam 

demonstrasi 

8. Siswa berdiskusi dan mengisi 

LKS. 

9. Perwakilan dari tiap kelompok 

maju membacakan hasil diskusi 

1. Melaksanakan 

apersepsi 

2. Menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

3. Menggunakan media 

audio visual 

4. Mendemonstrasikan 

pengetahuan secara 

bertahap dengan alat 

peraga sederhana 

5. Membimbing siswa 

kerja kelompok 

6. Menelaah pemahaman 

siswa 

7. Memberikan umpan 

balik 

8. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

9. Memberikan evaluasi 

10. Memberi tugas lanjutan 

11. Ketepatan mengelola 

waktu 
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dan guru memberikan umpan 

balik (fase 4) 

10. Memberikan soal evaluasi 

individu pada siswa. 

11. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk latihan secara 

mandiri. (fase 5) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN SISWA 

 

Aktivitas Siswa Model Direct Intructions  dengan 

media audio visual 

Indikator aktivitas siswa 

dalam Model Direct 

Intructions dengan media 

audio visual  

1. Aktivitas Visual 

(Visual activities) 

2. Aktivitas lisan 

(Oral activites) 

3. Aktivitas 

mendengarkan 

(Listening 

activities) 

4. Aktivitas Menulis 

(Writing activities) 

5. Aktivitas (Drawing 

activities) 

6. Aktivitas metrik 

(Motor activities) 

7. Aktivitas mental 

(Mental activities) 

8. Aktivitas 

emosional 

(Emotional 

activities) 

1. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mempersiapkan 

siswa (fase 1) 

2. Guru menyampaikan materi 

dengan menggunakan media 

audio visual 

3. Membagi siswa dalam beberapa 

kelompok belajar secara 

heterogen masing-masing 4-5 

anak. 

4. Guru mendemonstrasikan materi 

dengan menggunakan alat peraga 

sederhana. (fase 2) 

5. Guru membagikan LKS. 

6. Masing-masing kelompok 

mempraktekkan materi dengan 

menggunakan alat peraga 

sederhana seperti yang 

didemonstrasikan guru . (fase 3) 

7. Guru membimbing siswa dalam 

demonstrasi 

8. Siswa berdiskusi dan mengisi 

LKS. 

9. Perwakilan dari tiap kelompok 

maju membacakan hasil diskusi 

1. Mempersiapkan diri 

mengikuti pembelajaran 

2. Memperhatikan uraian 

tujuan, pembelajaran 

dari guru 

3. Memperhatikan materi 

melalui media audio 

visual 

4. Memperhatikan 

demonstrasi guru 

5. Menggunakan alat  

peraga sederhana 

6. Aktif dalam kegiatan 

kelompok 

7. Menyampaikan hasil 

kerja kelompok 

8. Mengerjakan soal 

evaluasi individu 

9. Melaksanakan tugas 

lanjutan dalam  

kehidupan sehari-hari 
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dan guru memberikan umpan 

balik (fase 4) 

10. Memberikan soal evaluasi 

individu pada siswa. 

11. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk latihan secara 

mandiri. (fase 5) 
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Lembar Observasi Keterampilan Guru 

Penerapan Model Direct Instruction dengan media audio visual 

dalam pembelajaran IPA 

Siklus . . . . . 
 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang  

Nama Guru  : Donis Sanjaya 

Nama Observer : ...................... 

Kelas   : IVB 

Materi   :  

Hari/Tanggal  :  

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam 

lembar observasi! 

2. Berikan tanda centang ()pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pengamatan! 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

4 jika semua deskriptor tampak 

3 jika ada 3 deskriptor tampak 

2 jika ada 2 deskriptor tampak 

1 jika hanya ada 1 deskriptor tampak 

 

No. Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Melaksanakan 

apersepsi 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran) 

a. dilakukan di awal pembelajaran   

b. apersepsi sesuai materi  

c. dikaitkan dengan lingkungan 

sekitar siswa 

 

d. menggunakan media  

2. Menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

a. sesuai indikator pembelajaran   

b. memuat aspek Audience, 

Behaviour, Condition dan Degree 

 

c. sesuai tingkat kognitif siswa  

d. sesuai urutan pencapaian tujuan 

dalam pembelajaran 

 

3. Menggunakan media 

audio visual 

(keterampilan 

mengadakan variasi ) 

a. sesuai materi pembelajaran   

b. kata-katanya mudah dipahami  

c. menggunakan media yang 

bervariasi 

 

d. media mudah di mengerti  

4. Mendemonstrasikan a. disampaikan secara runtut urut-   
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pengetahuan secara 

bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

urutan dalam pembelajaran 

b. pelafalan kata lancar dalam 

pengucapan 

 

c. menggunakan contoh/ilustrasi 

yang tepat 

 

d. ada intonasi penekanan dalam 

kalimat tertentu 

 

5. Membimbing siswa 

kerja kelompk 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok) 

a. membentuk kelompok 4-5 siswa 

secara heterogen 

  

b. menyampaikan urutan kerja 

kelompok 

 

c. memfasilitasi siswa dalam kerja 

kelompok 

 

d. mengatasi hal-hal yang dapat 

menghambat kerja kelompok 

 

6. Menelaah pemahaman 

siswa (keterampilan 

bertanya) 

a. memperhatikan karakteristik 

siswa  

  

b. keluasan materi sesuai tingkat 

kognitif siswa 

 

c. materi sesuai tujuan pembelajaran  

d. urutan dari mudah ke sulit dan 

merangsang siswa berpikir kritis 

 

7. Memberikan umpan 

balik (keterampilan 

memberi penguatan) 

a. dilakukan secara verbal    

b. diberikan secara langsung setelah 

tindakan siswa 

 

c. diberikan dengan hangat, 

semangat, kasih sayang dan 

bermakana  

 

d. penguatan negatif disertai dengan 

contoh pelaksanaan yang benar 

 

8. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran) 

a. dilakukan diakhir pembelajaran   

b. simpulan sesuai materi  

c. runtut sesuai urutan materi  

d. memantapkan pemahaman siswa  

9. Memberikan evaluasi 

(keterampilan 

bertanya) 

a. evaluasi sesuai indikator 

pembelajaran 

  

b. mencakup evaluasi proses dan 

hasil 

 

c. mencakup ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik 

 

d. bentuk soal tes tertulis bervariasi  

10. Memberi tugas 

lanjutan (keterampilan 

a. disampaikan secara runtut apa 

yang harus dikerjakan siswa di 
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mengajar kelompk 

kecil dan perorangan) 

rumah 

b. tugas lanjutan berupa materi 

pertemuan berikutnya 

 

c. berupa tugas pengamatan  

d. ada umpan balik terhadap tugas 

lanjutan 

 

11. Ketepatan mengelola 

waktu (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. terorganisir dengan baik    

b. sesuai perencanaan dalam RPP  

c. semua materi telah tersampaikan   

d. setiap penggal kegiatan 

pembelajaran diawali dan diakhiri 

tepat waktu 

 

Total Skor =   

 

 

Maka didapat kriteria sebagai berikut: 

 

Skor Kriteria 

   36 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik 

   28  ≤ skor < 36 Baik 

   19 ≤ skor < 28 Cukup 

   11  ≤ skor < 19 Kurang 

 

 

Semarang,  Mei 2013 

Observer 

 

 

        

       ........................... 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Penerapan Model Direct Instruction dengan media audio visual dalam 

pembelajaran IPA 

Siklus . . . . .  
 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang  

Nama Guru  : Donis Sanjaya 

Nama Observer : .......................... 

Kelas   : IVB 

Materi   : 

Hari/Tanggal  :  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

2. Berikan tanda centang () pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran! 

3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pengamatan! 

 

Skor Penilaian Keterangan 

4 jika semua deskriptor tampak 

3 jika ada 3 deskriptor tampak 

2 jika ada 2 deskriptor tampak 

1 jika hanya ada 1 deskriptor tampak 

 

No. Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Mempersiapkan diri 

mengikuti 

pembelajaran 

(emotional activities) 

a. tidak terlambat datang sekolah   

b. antusias dan bersemangat dengan 

pembelajaran 

 

c. buku dan peralatan tulis lengkap  

d. duduk dengan rapi  

2. Memperhatikan uraian 

tujuan pembelajaran 

dari guru (listening 

activities) 

a. mendegarkan saat guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

  

b. tidak berbicara dengan teman   

c. tidak bermain dengan perlengkapan 

belajarnya 

 

d. mencatat poin-poin penting dalam 

tujuan pembelajaran 

 

3. Memperhatikan 

materi melalui media 

audio visual (visual 

activities) 

a. memusatkan perhatian pada video 

pembelajaran 

  

b. memperhatikan saat penayangan 

video 

 

c. mencatat poin-poin penting yang ada 

dalam video 

 

d. bertanya jika belum jelas  

4. Memperhatikan 

demostrasi guru 

a. memusatkan perhatian pada 

demonstrasi guru  
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(visual activities) b. memperhatikan apa saja yang 

digunakan guru  

 

c. mencatat urutan-urutan demonstrasi 

guru 

 

d. bertanya jika belum jelas  

5. Menggunakan alat 

praga sederhana 

 (motor activities) 

a. menggunakan semua alat peraga 

yang tersedia 

  

 

 

 

 

 

 

b. menggunakan alat peraga sesuai 

urutan kegiatan pembelajaran 

 

c. tidak merusak alat peraga yang 

tersedia 

 

d. menggunakan alat peraga secara 

kooperatif dengan teman 

 

6. Aktif dalam kegiatan 

kelompok 

(oral activities) 

a. melibatkan penuh dalam setiap 

penggal kerja kelompok  

  

 

b. memberikan pendapat dan saran 

dalam penyelesaian lembar kerja 

 

c. aktif berdiskudi dengan 

kelompoknya. 

 

d. menyelesaikan lembar kerja secara 

teliti dan tepat waktu 

 

7. Menyampaikan hasil 

kerja kelompok 

(mental activities) 

a. berani maju menyampaikan hasil 

kerja kelompok dengan inisiatif 

sendiri  

  

 

b. maju menyampaikan hasil kerja 

kelompok atas tunjukan teman 

 

c. menyampaikan hasil kerja kelompok 

dengan kalimat yang jelas dan 

mudah dipahami 

 

d. menyampaikan hasil kerja kelompok 

secara runtut 

 

8. Mengerjakan soal 

evaluasi 

individu(mental 

activities) 

a. mengerjakan soal evaluasi tanpa 

mencontoh jawaban teman 

  

b. mengerjakan soal evaluasi   

c. mengerjakan soal evaluasi tepat 

waktu 

 

d. tenang dan tertib saat mengerjakan 

soal evaluasi 

 

9. Melaksanakan tugas 

lanjutan dalam 

kehidupan sehari-hari 

(motor activities) 

a. mengerjakan tugas lanjutan yang 

diberikan guru 

  

b. meminta bantuan teman/anggota 

keluarga dalam pelaksanaan tugas 

lanjutan di rumah 

 

c. mencatat hasil tugas lanjutan dalam 

buku 

 

d. menyampaikan hasil tugas lanjutan  

Total Skor=  
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Maka didapat kriteria sebagai berikut:  

Skor Kriteria 

   31 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

   22  ≤ skor < 31 Baik 

   16 ≤ skor < 22 Cukup 

   9  ≤ skor <16 Kurang 

 

 

 

Semarang,         Mei 2013 

Observer 

 

 

        

        ................................ 
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CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN MELALUI  

 MODEL DIRECT INSTRUCTION  DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

 

Kelas   : 

Materi   :  

Hari/tanggal/pukul : 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Semarang,           2013 

        Observer 

 

 

               

       (......................................................) 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I, II DAN III 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Nama Sekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang  

Kelas/ Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (1xpertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

Kompetensi 

dasar 
Indikator Kegiatan pembelajaran 

Media 

Penilaian  Sumber Belajar 
Alokasi 

waktu 
Alat peraga Cetak 

9.2 

Mendiskripsi

kan posisi 

bulan dan 

kenampakan 

bumi dari 

hari ke hari. 

 

9.2.1 

Menyebutkan 

kenampakan 

benda – benda 

langit 

9.2.2 

Mengidentifikasi 

kenampakan 

matahari 

1. Bertanya jawab seputar 

kenampakan benda langit 

2. Guru mengajak siswa melihat 

video tentang matahari. 

3. Guru dan siswa melakukan 

demonstrasi tentang 

terjadinya siang dan malam. 

4. Membentuk kelompok 

5. Berdiskusi kelompok 

6. Perwakilan setiap kelompok 

- Globe 

- Senter 

 

 Gambar 

bulan, 

matahari, 

bintang 

 LKS 

 Soal 

evaluasi 

 

Teknik: Tertulis 

Instrumen: uraian 

Silabus Kelas IV. 

2006. BSNP 

Hery, Edy. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam  untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional halaman 

149 -151 

2 X 35 

menit 
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9.2.3 

menceritakan 

terjadinya siang 

dan malam. 

9.2.4 memperjelas 

terjadinya siang 

dan malam 

 

 

memaparkan hasil diskusinya 

7. Menyimpulkan materi yang 

dibahas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I 

 

Sekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajraan : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

AlokasiWaktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

Makhluk hidup dan Proses Kehidupan 

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

Kompetensi Dasar 

9.2 Mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

9.2.1 Menyebutkan kenampakan benda-benda langit 

9.2.2 Mengidentifikasi kenampakan matahari. 

9.2.3 menceritakan terjadinya siang dan malam. 

9.2.4 memperjelas terjadinya siang dan malam. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media audio visual, siswa dapat menyebutkan kenampakan benda-benda langit. 

2. Dengan media audio visual, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan matahari. 

3. Melalui benda kongkret siswa dapat menceritakan terjadinya siang dan malam. 

4. Melalui demonstrasi siswa dapat meperjelas terjadinya siang dan malam. 

Karakter yang diharapkan 

Tekun (Diligence), TanggungJawab (Responsibility), Berani (Courage). 

B. Materi Ajar 

1. Kenampakan benda-benda langit. 

C. Metodedan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Metode Tanya Jawab 

b. Demontrasi 

c. Metode Diskusi Kelompok 
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2. Model Pembelajaran : 

 Direct Intruction 

D. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Kegiatan Guru – Peserta didik 

1. Pra-kegiatan 

(5 menit) 
 

 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

b. Salam 

c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal 

(5 menit) 

 

a. Guru sedikit bercerita tentang kenampakan benda – 

benda langit, lalu guru memberi pertanyaan tentang 

cerita tersebut  

- Apa yang kamu ketahui tentang benda langit ? 

- Sebutkan contoh benda langit  ? 

b. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi 

yang akan dipelajari. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai (fase 1). 

d. Guru memberi motivasi siswa. 

3. Kegiatan Inti 

(40 menit) 

(41 m
e

n

i

t

) 

 

a. Guru menayangkan slide video tentang kenampakan 

benda - benda langit dan terjadinya siang dan malam 

(fase 2). (eksplorasi) 

b. Guru membimbing siswa berdiskusi tentang video 

yang telah ditayangkan. (eksplorasi) 

c. Siswa dibagi oleh guru menjadi kelompok-kelompok 

kecil dengan anggota 4-5 siswa. (elaborasi) 

d. Siswa beserta kelompoknya mengamati terjadinya 

siang dan malam. (elaborasi) 

e. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok 

(elaborasi) 

f. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok dengan 

diskusi. (elaborasi) 

g. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok (fase 

3). (elaborasi) 
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h. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

(elaborasi) 

i. Guru memnberikan konfirmasi mengenai presentasi 

siswa (fase 4). (konfirmasi) 

j. Siswa bertanya mengenai materi yang kurang jelas. 

(konfirmasi) 

k. Guru memberikan penghargaan kepada siswa-siswa 

yang antusias. 

4. Kegiatan Akhir 

(20 menit) 

a. Guru menyimpulan keseluruhan materi yang telah 

dipelajari selama kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan evaluasi individu (fase 5). 

c. Guru melakukan refleksi pembelajaran.  

d. Salam penutup. 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  : 

 a. Globe  

 b. Senter 

 c. Video terjadinya siang dan malam 

2. Sumber Belajar : 

 Silabus Kelas IV. 2006. BSNP 

 Haryanto. 2004. Sains. Jakarta: Erlangga 

 Wahyono, Budi. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam. Klaten: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 Hery, Edy. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam  untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional halaman 149-151 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. 1. Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

2. Prosedur penilaian 

a. Prosedur tes 

1) Tes awal : ada (dilaksanakan dalam kegiatan appersepsi) 

2) Tes Proses : ada (nilai unjuk kerja)  
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3) Tes Akhir : ada (evaluasi tertulis) 

b. Prosedur non tes 

1) Awal  : - 

2) Proses  : ada (keaktifan selama pembelajaran) 

3) Akhir  : - 

c. Alat penilaian 

1) Alat tes : uraian 

2) Alat non tes : lembar pengamatan 

 

               Semarang,   14 Mei  2013 

Guru Kelas IV             Guru Praktikan 

 

  

Lies Edyna Vera Siska                    Donis Sanjaya 

NIP. 19680925 200801 2 005                NIM. 1401409304 

 

 

 Mengetahui, 
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BAHAN AJAR SIKLUS I 

 

Kelas/Semester: IV/2 

Mapel  : IPA 

SK  : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

KD   : Mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Materi Ajar : Kenampakan benda-benda langit (Matahari) 

 

 

Benda – benda langit meliputi : 

 Matahari 

 Bulan 

 Bintang 

 Meteor  

Matahari 

Matahari termasuk salah satu contoh bintang karena dapat menghasilkan cahaya sendiri. 

Matahari merupakan bola gas yang sangat panas serta berukuran sangat besar Matahari 

adalah bintang yang paling terang bila dilihat dari bumi. Hal ini disebabkan jaraknya paling 

dekat dengan bumi. Setiap hari, kamu menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Tahukah 

kamu, kapan dan di mana matahari terbit?  

  

Dapatkah kamu mencatat waktu matahari terbit dan terbenam? Kita tidak boleh memandang 

matahari secara langsung. Mengapa? Karena akan merusak mata, bahkan dapat menimbulkan 

kebutaan. Negara kita termasuk negara tropis. Artinya, matahari terbit setiap hari Matahari 

terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat.  
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Di Indonesia bagian timur, matahari akan terbit lebih dulu daripada di Indonesia bagian 

tengah dan Indonesia bagian barat. Demikian pula saat matahari terbenam  

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.4 Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senter 

 

Globe 

   

 

Video Pembelajaran 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok :….. 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. …………………………. 

A. Petunjuk Kerja 

1. Diskusikan soal yang ada pada poin B. 

2. Siswa yang nomernya disebut, maju kedepan untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

B. Soal 

1. Sebutkan benda-benda langit yang kamu ketahui ! 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.............................................................................. 

2. Apa yang kamu ketahui tentang benda tersebut ! 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.............................................................................. 

3. Setelah kalian mempraktekkan langsung terjadinya siang dan malam. Jelaskan secara 

singkat proses terjadinya siang dan malam! 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Jenis sekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang   

Mata pelajaran : IPA      Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP      Penyusun : Donis Sanjaya. 

Standar Kompetensi : 9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah Nomor 

Soal 

9.2Mendiskrip

sikan posisi 

bulan dan 

kenampakan 

bumi dari hari 

ke hari. 

 

Kenampaka

n Matahari 

 

Terjadinya 

siang dan 

malam 

9.2.1 Menyebutkan 

kenampakan benda-

benda langit 

9.2.2 Mengidentifikasi 

kenampakan matahari 

9.2.3 Menceritakan 

terjadinya siang dan 

malam. 

9.2.4 memperjelas 

terjadinya siang dan 

malam 

 

Tes 

Tertulis 

 

Tes 

Tertulis 

 

Tes 

Tertulis 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

C1 

 

 

C2 

 

C2 

 

 

C6 

 

I 3,5  

II 1 

 

I 1,2,4 

II 4 

II 3 

 

 

II 2 
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SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d ! 

1. Saat matahari terbit, kedudukan matahari terdapat pada lengkung langit sebelah . . . 

a. Utara 

b. Barat 

c. Timur 

d. Selatan 

2. Bagian permukaan bumi yang membelakangi matahari, akan mengalami . . . 

a. Pagi hari 

b. Siang hari 

c. sore hari 

d. Malam hari 

3. Benda langit yang memancarkan cahaya sendiri adalah . . . 

a. Planet 

b. Bulan 

c. bintang 

d. Meteor 

4. Pada siang hari bumi tampak terang karena bumi . . . 

a. Mendapat cahaya dari matahari 

b. Lebih besar dari matahari 

c. Dekat dengan matahari 

d. Tidak terhalang bulan 

5. Diantara benda langit berikut yang terlihat jelas dari bumi pada siang hari yaitu . . . 

a. Bulan 

b. Bintang 

c. Matahari 

d. komet 

B. Jawablah dengan benar dan teliti! 

1. Kategorikanlah benda-benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri, memantulkan 

cahaya dan yang tidak mengeluarkan cahaya ! 

2. Buatlah gambar sederhana bahwa bumi telah disinari cahaya matahari! 

3. Menceritakan terjadinya siang dan malam menurut kata-katamu sendiri ! 

4. sebutkan ciri-ciri matahari terhadap bumi! 
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Bumi 

KUNCI JAWABAN EVALUASI SIKLUS 1 

 

A. Pilihan ganda 

1. C 

2. D 

3. C 

4. A 

5. C 

B. Uraian 

1. Mengeluarkan cahaya : Matahari, bintang 

Memantulkan cahaya  : bulan 

Tidak bercahaya   : komet 

2.  

 

         Sinar 

                          Siang Malam 

 

 

3. Bumi mengelilingi matahari, bumi berotasi sehingga ada permukaan bumi yang 

terkena sinar matahari ada yang tidak, bagian permukaan bumi yang terkena sinar 

matahari disebut siang hari dan permukaan yang gelam disebut malam hari. Begitu 

seterusnya setiap hari 

4. matahari lebih besar dari bumi 

matahari terbit dari timur 

matahari mengeluarkan cahaya dan panas 

matahari adalah bintang yang paling terang. 

 

 

 

 

 

 

 

Matahari 
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PEDOMAN PENSKORAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
 

 

A. LEMBAR KERJA SISWA 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1. Uraian 1 setiap jawaban benar skor 3 

jawaban salah/tidak menjawab skor 1 

3 

2. Uraian  2 setiap jawaban benar skor 3 

jawaban salah/tidak menjawab skor 1 

3 

3 Uraian 3 setiap jawaban benar skor 4 

jawaban salah/tidak menjawab skor 1 

4 

  Nilai kelompok = Jumlah Skor 10 

 

 

B. SOAL EVALUASI 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1. Pilihan 

Ganda 

1-5 setiap jawaban benar skor 1 

jawaban salah/tidak menjawab skor 0 

 

5 

3. Uraian 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

jawaban benar skor 3 

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0 

jawaban benar skor 5 

menjawab tetapi jawaban salah skor 2 

tidak menjawab skor 0 

jawaban benar skor 4 

menjawab tetapi jawaban salah skor 2 

tidak menjawab skor 0 

jawaban benar skor 3 

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0 

 

3 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

  Nilai siswa = Jumlah Skor x 5 20 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

NamaSekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang  

Kelas/ Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu PengetahuanAlam (IPA) 

AlokasiWaktu : 2 X 35 menit (1xpertemuan) 

StandarKompetensi   :  

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

Kompetensidasar Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Penilaian Sumber Belajar 
Alokasi 

waktu 
Alat peraga Cetak 

9.2 

Mendiskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan bumi 

dari hari ke hari. 

 

9.2.1 

Mengidentifikasi 

kenampakan 

bulan 

9.2.2 

Mengklasifisikan 

macam-macam 

penampakan 

bulan. 

9.2.3 

1. Bertanya jawab seputar 

kenampakan bulan 

2. Guru mengajak siswa 

melihat video tentang  

bulan. 

3. Guru dan siswa 

melakukan demonstrasi 

tentang terjadinya bulan 

baru dan sabit 

4. Membentuk kelompok 

- Kotak fase 

bulan 

- Senter 

 

 

 LKS 

 Soal 

evaluasi 

 

Teknik: Tertulis 

Instrumen: uraian 

Silabus Kelas IV. 

2006. BSNP 

Hery, Edy. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan Nasional 

halaman 149-151 

2 X 35 

menit 
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Memperjelas 

terjadinya bulan 

baru hingga bulan 

sabit dengan 

kotak fase bulan. 

5. Berdiskusi kelompok 

6. Perwakilan setiap 

kelompok memaparkan 

hasil diskusinya 

7. Menyimpulkan materi 

yang dibahas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

 

Sekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajraan : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

AlokasiWaktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

Makhluk hidup dan Proses Kehidupan 

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

Kompetensi Dasar 

 9.2 Mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

9.2.1 Mengidentifikasi kenampakan bulan  

9.2.2 Mengklasifisikan macam-macam penampakan bulan. 

9.2.3 Memperjelas terjadinya bulan baru hingga bulan sabit dengan kotak fase bulan. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media audio visual siswa dapat mengidentifikasi kenampakan bulan. 

2. Melalui media audio visual,siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam bulan. 

3. Melalui demonstrasi siswa dapat memperjelas terjadinya bulan baru  hingga bulan 

sabit. 

Karakter yang diharapkan 

Tekun (Diligence), Tanggung Jawab (Responsibility), Berani (Courage). 

B. Materi Ajar 

1. Bulan 

2. Fase-fase bulan 

C. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Metode Tanya Jawab 

b. Demontrasi 

c. Metode Diskusi Kelompok 
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2. Model Pembelajaran : 

 Direct Intruction 

D. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Kegiatan Guru - Peserta didik 

1. Pra-kegiatan 

(5 menit) 

 

 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

b. Salam 

c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal 

(10 menit) 

 

a. Guru bercerita sedikit tentang kenampakan bulan, 

lalu guru memberi pertanyaan tentang cerita tersebut  

- Siapa yang pernah melihat bulan ? 

- Apa yang kamu  ketahui tentang bulan ? 

b. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi 

yang akan dipelajari. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai ( fase 1). 

d. Guru memberi motivasi kepada siswa 

3. Kegiatan Inti 

(50 menit) 

 

a) Guru menayangkan slide video tentang fase-fase 

bulan. (eksplorasi)  

b) Guru membimbing siswa berdiskusi tentang video 

yang telah ditayangkan. (eksplorasi) 

c) Siswa dibagi oleh guru menjadi kelompok-kelompok 

kecil dengan anggota 4-5 siswa. (elaborasi) 

d) Siswa beserta kelompoknya mengamati terjadinya 

bulan baru hingga sabit  menggunakan kotak fase 

bulan (fase 2). (elaborasi) 

e) Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok 

(elaborasi) 

f) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok dengan 

diskusi. (elaborasi) 

g) Guru membimbing jalannya diskusi kelompok (fase 

3). (elaborasi) 

h) Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 
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(elaborasi) 

i) Guru memnberikan konfirmasi mengenai presentasi 

siswa (fase 4). (konfirmasi) 

j) Siswa bertanya mengenai materi yang kurang jelas 

(fase. (konfirmasi) 

k) Guru memberikan penghargaan kepada siswa-siswa 

yang antusias. 

4. Kegiatan Akhir 

(10 menit) 

a. Guru menyimpulan keseluruhan materi yang telah 

dipelajari selama kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan evaluasi individu (fase 5). 

c. Guru melakukan refleksi pembelajaran.  

d. Salam penutup. 

E.  Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  : 

a. video tentang bulan 

b. kotak fase bulan 

c. senter 

2. SumberBelajar : 

Silabus Kelas IV. 2006. BSNP 

Haryanto. 2004. Sains. Jakarta: Erlangga 

Hery, Edy. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional halaman 149-151. 

F.  Penilaian Hasil Belajar 

1. TeknikPenilaian 

c. Tes 

d. Non Tes 

3. Prosedur penilaian 

d. Prosedur tes 

4) Tes awal : ada (dilaksanakan dalam kegiatan appersepsi) 

5) Tes Proses : ada (nilai unjuk kerja)  

6) Tes Akhir : ada (evaluasi tertulis) 

e. Prosedur non tes 

1) Awal  : - 
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2) Proses  : ada (keaktifan selama pembelajaran) 

3) Akhir  : - 

f. Alat penilaian 

3) Alat tes : uraian 

4) Alat non tes : lembar pengamatan 

 

               Semarang, 21 Mei 2013 

Guru Kelas IV             Guru Praktikan 

 

  

Lies Edyna Vera Siska                    Donis Sanjaya 

NIP. 19680925 200801 2 005                NIM. 1401409304 

 

 

 Mengetahui, 
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BAHAN AJAR SIKLUS II 
 

Kelas/Semester : IV/2 

Mapel    : IPA 

SK    : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

KD     : Mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Materi Ajar   : Kenampakan benda-benda langit (Bulan) 

 

BULAN 

 

Bulan merupakan salah satu benda langit yang tidak mempunyai sinar sendiri. Bulan tampak 

bercahaya karena memantulkan sinar yang diterima dari matahari. Dari hari ke hari bentuk 

dan ukuran cahaya bulan itu berubah-rubah sesuai dengan posisi bulan terhadap matahari dan 

bumi. 

Bentuk bulan seperti bumi tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bumi. 

Permukaannya kasar tidak sehalus yang dilihat dari bumi. Permukaan bulan yerdiri dari 

daratan. Di sana terdapat batu besar, kawah dan pegunungan. Bulan berotasi seperti halnya 

bumi. Kemudia bulan bersama bumi mengelilingi matahari. 

Pada saat bulan persis antara bumi dan matahari-yaitu saat ijtima’/iqtiran(yang berarti 

berkumpul atau bertemu)-maka seluruh bagian bumi tidak menerima sinar matahari sedang 

persis menghadap kebumi. Akibatnya pada saat itu bulan tidak tampak dari bumi yang 

diistilahkan bulan mati. Ketika bulan bergerak, maka ada bagian bulan yang menerima sinar 

matahari terlihat dari bumi. Bagian bulan ini yang terlihat dari bumi sangat kecil dan 

membentuk bulan sabit. 

- Contoh Bulan Mati    - Contoh Bulan Sabit  

 

 

 

 

Jika kamu amati setiap malam, bentuk bulan ternyata mengalami perubahan setiap harinya. 

Bulan mengitari bumi dalam jangka waktu 29.5 hari (satu bulan). Selama bulan bergerak, 

terjadi perubahan sudut antara matahari, bumi, dan bulan.Hal inilah yang menyebabkan 

perubahan penampakan pada bulan setiap harinya.Perubahan bentuk bulan ini dikenal dengan 

fase bulan. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senter 

 

Kotak Fase Bulan 

        

Video Pembelajaran 



187 
 

 
 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok :….. 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. …………………………. 

A. Petunjuk Kerja 

1. Diskusikan soal yang ada pada poin B. 

2. Siswa yang nomernya disebut, maju kedepan untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

B. Soal 

1. Setelah kamu  mengamati alat kotak fase bulan. coba gambarkan  bentuk bulan yang ada 

pada lubang pertama ! 

        

2. Gambarkan  bentuk bulan yang ada pada lubang kedua ! 

   

3. Apa yang kamu ketahui mengenai gambar dibawah  ini ! 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

Lubang 2 

 

Lubang 1 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Jenis sekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang  Jumlah soal  : 9 

Mata pelajaran : IPA      Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP      Penyusun :Donis Sanjaya. 

Standar Kompetensi : 9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit. 

KompetensiDasar MateriPokok Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah Nomor

Soal 

9.2 

Mendiskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan bumi 

dari hari ke hari. 

 

Kenampakan 

Bulan 

 

Fase Bulan 

9.2.1 Mengidentifik

asi kenampakan bulan  

9.2.2 Mengklasifisik

an macam-macam 

penampakan bulan. 

9.2.3 Memperjelas 

terjadinya bulan baru 

hingga bulan sabit 

dengan kotak fase 

bulan. 

Tes 

Tertulis 

 

Tes 

Tertulis 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

C1 

 

 

C3 

 

 

C6 

 

I 

1,2,4,5 

II 2,3 

 

I 3 

II 1 

 

II 4 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d ! 

1. Bulan merupakan  . . . bumi 

a. Satelit  

b. Anak  

c. Pesawat  

d. Planet 

2. Benda langit yang jaraknya paling dekat dengan bumi  . . . 

a. Matahari  

b. Bintang  

c. Komet  

d. Bulan  

3. Bulan baru ditunjukan  pada gambar  . . . 

a.  

b.  

c.  

d. 

4. Pasang naik dan pasang surut air laut terjadi karena gaya gravitasi . . . 

a. Bulan  

b. Bumi  

c. Bintang  

d. Matahari  

5. Bulan memantulkan cahaya dari  . . . 

a. Bulan 

b. Bintang 

c. Matahari 

d. komet

B. Jawablah dengan benar dan teliti! 

1. Gambarkan bentuk-bentuk bulan yang kamu ketahui ! 

2. Mengapa pada umumnya bulan pada siang hari tidak terlihat ? 

3. Sebutkanciri-ciri bulan! 

4. Setelah tadi kalian mengamati langsung pada kotak fase bulan. Gambarkan bentuk bulan 

yang ada pada lubang pertama dan kedua! 
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Lubang 1 

 

Lubang 2 

KUNCI JAWABAN EVALUASI SIKLUS II 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A  

2. D  

3. D 

4. A  

5. C  

 

B. Uraian 

 

1.  

 

 

2. Karena bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Sehingga pantulan cahaya 

tersebut kalah terang dengan sinar matahari 

3. Permukaanya kasar, memiliki daratan, terdapat kawah. Beredar mengelilingi bumi 

4.  
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PEDOMAN PENSKORAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 
 

 

a. LEMBAR KERJA SISWA 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1. Uraian 1 Setiap jawaban benar skor5 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 2 

5 

2. Uraian  2 Setiap jawaban benar skor 5 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 2 

5 

Nilai kelompok = Jumlah Skor 10 

 

b. SOAL EVALUASI 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1. Pilihan 

Ganda 

1-5 Setiap jawaban benar skor 1 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 0 

5 

3. Uraian 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Jawaban benar skor5 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2 

Tidak menjawab skor 0 

Jawaban benar skor 3 

Menjawab tetapi jawaban salah skor1 

Tidak menjawab skor 0 

Jawaban benar skor3 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

Tidak menjawab skor 0 

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2 

Tidak menjawab skor 0 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

Nilai siswa = Total Skor x 5 20 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

NamaSekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang  

Kelas/ Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

AlokasiWaktu : 2 X 35 menit (1xpertemuan) 

StandarKompetensi   :  

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

Kompetensidasar Indikator 
Kegiatan 

pembelajaran 

Media 

Penilaian Sumber Belajar 
Alokasi 

waktu 
Alat peraga Cetak 

9.2 Mendiskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan bumi 

dari hari ke hari. 

 

9.2.1 Mengidentifi

kasi kenampakan 

bulan  

9.2.2 Mengurutkan 

terjadinya bulan 

baru hingga 

purnama 

9.2.3 Memperjelas 

terjadinya bulan 

separo sampai bulan 

1. Bertanya jawab 

seputar kenampakan 

bulan 

2. Guru mengajak 

siswa melihat video 

tentang  bulan. 

3. Guru dan siswa 

melakukan 

demonstrasi tentang 

terjadinya bulan 

- Kotak fase 

bulan 

- Senter 

 

 

 LKS 

 Soal 

evaluasi 

 

Teknik: Tertulis 

Instrumen: uraian 

Silabus Kelas IV. 

2006. BSNP 

Hery, Edy. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional halaman 

149-151 

2 X 35 

menit 
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purnama dengan 

kotak fase bulan. 

baru dan sabit 

4. Membentuk 

kelompok 

5. Berdiskusi 

kelompok 

6. Perwakilan setiap 

kelompok 

memaparkan hasil 

diskusinya 

7. Menyimpulkan 

materi yang dibahas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III 

 

Sekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajraan : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

AlokasiWaktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

Makhluk hidup dan Proses Kehidupan 

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

Kompetensi Dasar 

9.2 Mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

9.2.1 Mengidentifikasi kenampakan bulan. 

9.2.2 Mengurutkan terjadinya bulan baru hingga purnama. 

9.2.3 Memperjelas terjadinya bulan separo sampai bulan purnama dengan kotak fase bulan. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media audio visual siswa dapat mengidentifikasi kenampakan bulan. 

2. Melalui penugasan siswa dapat mengurutkan bulan baru hingga bulan purnama. 

3. Melalui demonstrasi siswa dapat memperjelas terjadinya bulan separo  hingga bulan 

purnama. 

Karakter yang diharapkan 

Tekun (Diligence), Tanggung Jawab (Responsibility), Berani (Courage). 

B. Materi Ajar 

1. Bulan 

2. Fase-fase bulan 

C. Metodedan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Metode Tanya Jawab 

b. Demontrasi 

c. Metode Diskusi Kelompok 
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2. Model Pembelajaran : 

 Direct Intruction 

D. KegiatanPembelajaran 

No. Kegiatan Kegiatan Guru – Peserta didik 

1. Pra-kegiatan 

(5 menit) 
 

 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

b. Salam 

c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal 

(10 menit) 

 

a. Guru bercerita sedikit tentang kenampakan bulan, 

lalu guru memberi pertanyaan tentang cerita tersebut  

- Siapa yang pernah melihat bulan ? 

- Apa yang kamu  ketahui tentang bulan ? 

b. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi 

yang akan dipelajari. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai (fase 1). 

d. Guru memberi motivasi kepada siswa 

3. Kegiatan Inti 

(50 menit) 

 

a. Guru menayangkan slide video tentang fase-fase 

bulan. (eksplorasi) 

b. Guru membimbing siswa berdiskusi tentang video 

yang telah ditayangkan. (eksplorasi) 

c. Siswa dibagi oleh guru menjadi kelompok-kelompok 

kecil dengan anggota 4-5 siswa. (elaborasi) 

d. Guru membagi Lembar Kerja Kelompok 

e. Siswa beserta kelompoknya mengamati terjadinya 

bulan baru hingga sabit  menggunakan kotak fase 

bulan kemudian mengisi Lembar Kerja Kelompok 

(fase 2). (elaborasi) 

f. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok (fase 

3). (elaborasi) 

g. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

(elaborasi) 

h. Guru memnberikan konfirmasi mengenai presentasi 
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siswa. (konfirmasi) 

i. Siswa bertanya mengenai materi yang kurang jelas 

(fase 4). (konfirmasi) 

j. Guru memberikan penghargaan kepada siswa-siswa 

yang antusias. 

4. Kegiatan Akhir 

(10 menit) 

a. Guru menyimpulan keseluruhan materi yang telah 

dipelajari selama kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan evaluasi individu (fase 5). 

c. Guru melakukan refleksi pembelajaran.  

d. Salam penutup. 

E.  Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  : 

a. video tentang bulan 

b. kotak fase bulan 

c. senter 

2. Sumber Belajar : 

Silabus Kelas IV. 2006. BSNP 

Haryanto. 2004. Sains. Jakarta: Erlangga 

Hery, Edy. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD / MI Kelas IV. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional halaman149-151. 

F.  Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

2. Prosedur penilaian 

a. Prosedur tes 

1) Tes awal : ada (dilaksanakan dalam kegiatan appersepsi) 

2) Tes Proses : ada (nilai unjuk kerja)  

3) Tes Akhir : ada (evaluasi tertulis) 

b. Prosedur non tes 

1. Awal  : - 

2. Proses  : ada (keaktifan selama pembelajaran) 

3. Akhir  : - 
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c. Alat penilaian 

1) Alat tes  : uraian 

2) Alat non tes : lembar pengamatan 

 

               Semarang,   21 Mei 2013 

Guru Kelas IV             Guru Praktikan 

 

  

Lies Edyna Vera Siska                    Donis Sanjaya 

NIP. 19680925 200801 2 005                NIM. 1401409304 

 

 

 Mengetahui, 
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BAHAN AJAR SIKLUS III 
 

Kelas/Semester : IV/2 

Mapel    : IPA 

SK    : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

KD     : Mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Materi Ajar   : Kenampakan benda-benda langit (Bulan) 

 

BULAN 

Bulan merupakan benda langit yang tidak bercahaya. Pada saat malam  hari bulan 

terlihat sangat indah bersama bintang-bintang  yang ada di sekitarnya. Cahaya bulan 

sebenarnya merupakan hasil pemantulan cahaya yang berasal dari matahari.Cahaya bulan 

hanya dapat dilihat pada malam hari. Hal ini disebabkan karena pada siang hari cahaya 

matahari memancar sangat kuat dan cahaya bulan jauh lebih redup sehingga  bulan  tidak 

terlihat jelas, atau  karena posisi bulan sedang tidak tepatmemantulkan cahaya ke Bumi. 

Bentuk bulan seperti bumi tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bumi. 

Permukaannya kasar tidak sehalus yang dilihat dari bumi. Permukaan bulan yerdiri dari 

daratan. Di sana terdapat batu besar, kawah dan pegunungan. Bulan berotasi seperti halnya 

bumi. Kemudia bulan bersama bumi mengelilingi matahari. 

 Jika kamu amati setiap malam, bentuk bulan ternyata mengalami perubahan setiap 

harinya. Bulan mengitari bumi dalam jangka waktu 29.5 hari (satu bulan). Selama bulan 

bergerak, terjadi perubahan sudut antara matahari, bumi, dan bulan.Hal inilah yang 

menyebabkan perubahan penampakan pada bulan setiap harinya.Perubahan bentuk bulan ini 

dikenal dengan fase bulan. 

Pada saat bulan berada sejajar dengan bumidan matahari maka bulan hampir tidak 

dapatdilihat. Hal ini disebabkan karena bagian bulanyang tidak terkena cahaya matahari 
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menghadapke bumi. Fase ini disebut fase bulan baru (gambarA).

   

Selanjutnya bulan bergerak mengelilingibumi. Setelah satu hingga dua hari, bulan 

bergerak sehingga dapat kita lihat walaupun  hanya sebagian  kecil saja (gambar B). Fase ini 

dikenaldengan sebutan fase bulan sabit.Setelah hari ketujuh, kita dapat melihat setengah 

sisinya yang terkena cahaya matahari.(gambar C). Fase ini dikenal dengan fase bulan 

separuh.Fase selanjutnya adalah fasebulan bungkuk. Pada fase ini 

bulan terlihat berbentuk ¾lingkaran (gambar D). Setelah melakukan putaran selama 2 

minggu, bulan kini terlihatkembali ke bentuk semula(gambar E). Fase ini disebut fase 

bulan purnama.  

 

Gambar 11.10 Fase-fase bulan  
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Lubang 3 

 

Lubang 5 

 

Lubang 4 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok :….. 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. …………………………. 

A. Petunjuk Kerja 

1. Diskusikan soal yang ada pada poin B. 

2. Siswa yang nomernya disebut, maju kedepan untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

B. Soal 

1. Setelah kamu  mengamati alat kotak fase bulan. coba gambarkan bentuk bulan yang ada 

pada lubang ketiga sampai kelima! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Setelah kalian mengamati langsung pada kotak fase bulan. Tolong kalian gambarkan 

bentuk – bentuk bulan secara urut ! 

 

 

     

 

 

3. Kenapa pada siang hari bulan tidak terlihat. Dskusikan dengan kelompokmu ! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI SIKLUS III 

 

Jenis sekolah : SDN Gisikdrono 03 Semarang  Jumlah soal  : 9 

Mata pelajaran : IPA      Alokasi waktu : 10 menit 

Kurikulum : KTSP      Penyusun :Donis Sanjaya. 

Standar Kompetensi : 9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah Nomor 

Soal 

9.2 

Mendiskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan 

bumi dari hari ke 

hari. 

 

Kenampakan 

Bulan 

 

Fase Bulan  

9.2.1 Mengidentifi

kasi kenampakan 

bulan 

9.2.2 Mengurutkan 

terjadinya bulan 

baru hingga 

purnama 

9.2.3 Memperjelas 

terjadinya bulan 

separo sampai 

bulan purnama 

dengan kotak fase 

bulan 

Tes 

Tertulis 

 

Tes 

Tertulis 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

C1 

 

 

C3 

 

 

C6 

 

I 1,2,5 

II 2,3 

 

I 3,4 

II 4 

 

II 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 
 

SOAL EVALUASI SIKLUS III 

 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d ! 

1. Bulan memantulkan cahaya dari  . . . 

a. Bulan 

b. Bintang 

c. Matahari 

d. komet 

2. Bentuk bulan akan terlihat penuh pada fase . . . . 

a. Bulan sabit 

b. Bulan separo 

c. Bulan purnama 

d. Bulan baru 

3. Perhatikan bulan dibawah ini! 

i. bulan bungkuk 

ii. bulan separo 

iii. bulan baru 

iv. bulan sabit 

v. bulan purnama 

Urutkan fase bulan secara runtut  . . . . 

a. 5,3,2,4,1 

b. 3,4,2,1,5  

c. 2,4,5,31 

d. 3,4,5,1,2 

4.     Setelah kalian mengamati benda di samping. Lubang nomer 5          

bentuk bulan menjadi  . . . 

 

 

 

a.  

 

 

 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

 

d.  
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5. Perubahan bentuk bulan desebut . . . 

a. Fase Bulan  

b. Fase Bumi  

c. Perubahan Bulan  

d. Ganti Bulan 

II. Jawablah dengan benar dan teliti! 

1. Setelah tadi kalian mengamati langsung pada kotak fase bulan. Gambarkan bentuk bulan 

yang ada pada lubang ketiga, keempat dan kelima! 

2. Kenap bentuk bulan di malam hari selalu berubah - ubah ? 

3. Sebutkanciri-ciri bulan! 

4. Urutkan fase bulan dari bulan baru, bulan purnama kembali ke bulan baru lagi! 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI SIKLUS III 

 

I. Pilihan Ganda 

1. C 

2. C  

3. B  

4. C  

5. A  

II. Uraian 

1.  

 

 

 

 

 

 

   

2.     

3. Karena bulan bulan bergerak mengintari bumi, sehingga terjadi perubahan sudut ntara 

matahari, bulan dan bumi. Hal inilah yang menyebabkan perubahan bulan di setiap 

malamnya Permukaanya kasar, memiliki daratan, terdapat kawah. Beredar mengelilingi 

bumi 

4. Fase bulan baru, sabit, separuh, bungkuk  dan bulan purnama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubang 4 

 

Lubang 5 

 

Lubang 3 
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PEDOMAN PENSKORAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 
 

 

1) LEMBAR KERJA SISWA 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1. Uraian 1 Setiap jawaban benar skor 5 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 2 

5 

2. Uraian  2 Setiap jawaban benar skor 5 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 2 

5 

Nilai kelompok = Jumlah Skor 10 

 

 

2) SOAL EVALUASI 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1. Pilihan 

Ganda 

1-5 Setiap jawaban benar skor 1 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 0 

 

5 

3. Uraian 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Jawaban benar skor 5 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2 

Tidak menjawab skor 0 

Jawaban benar skor 3 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

Tidak menjawab skor 0 

Jawaban benar skor 3 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

Tidak menjawab skor 0 

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2 

Tidak menjawab skor 0 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

Nilai siswa = Total Skor X 5 20 
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LAMPIRAN 3 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU,  

AKTIVITAS SISWA, HASIL BELAJAR  

DAN CATATAN LAPANGAN
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN 

GURU 

No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Melaksanakan apersepsi (keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran) 

4 4 4 

2 Menginformasikan tujuan pembelajaran 

(keterampilan menjelaskan) 

3 3 4 

3 Menggunakan media audio visual 

(keterampilan mengadakan variasi ) 

4 3 4 

4 Mendemonstrasikan pengetahuan secara 

bertahap (keterampilan menjelaskan) 

2 3 3 

5 Membimbing siswa kerja kelompk 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok) 

3 3 4 

6 Menelaah pemahaman siswa (keterampilan 

bertanya) 

3 3 4 

7 Memberikan umpan balik (keterampilan 

memberi penguatan) 

3 4 3 

8 Membimbing siswa menyimpulkan materi 

(keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran) 

3 3 3 

9 Memberikan evaluasi (keterampilan 

bertanya) 

4 4 4 

10 Memberi tugas lanjutan (keterampilan 

mengajar kelompk kecil dan perorangan) 

4 3 3 

11 Ketepatan mengelola waktu (keterampilan 

mengelola kelas) 

2 3 4 

Jumlah Skor 35 31 40 

Persentase 79% 82% 91% 

Kategori Baik Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

Semarang, 28 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

 

          Lies Edyna VS, A.Ma.Pd 

NIP. 19680925 200801 2 005  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 AA 3 2 2 2 3 3 3 3 2 23 Cukup 

2 CSY 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31 Baik 

3 YH 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23 Cukup 

4 NMR 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23 Cukup 

5 AIM 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30 Baik 

6 PW 3 3 4 3 3 4 2 4 3 29 Baik 

7 MU 3 4 2 3 3 2 3 3 2 25 Cukup 

8 NAH 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 Cukup 

9 VN 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 Cukup 

10 RS 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29 Baik 

11 LJ 3 4 2 2 3 3 2 3 3 25 Cukup 

12 AAD 3 2 3 3 3 3 2 3 2 24 Cukup 

Jumlah Skor 36 36 33 35 37 37 32 36 30 312 

Rata-rata Skor 3 3 2,75 2,9 3,1 3,1 2,7 3 2,5 26 Baik 

Persentase 72% 

 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 AA 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 Cukup 

2 CSY 3 3 2 3 3 4 3 4 3 28 Baik 

3 YH 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Cukup 

4 NMR 2 1 2 3 3 3 1 2 2 19 Cukup 

5 AIM 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 Baik 

6 PW 3 2 3 3 3 3 2 4 3 24 Baik 

7 MU 2 2 1 2 3 2 3 2 2 19 Cukup 

8 NAH 3 2 2 3 2 3 3 2 2 22 Cukup 

9 VN 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20 Cukup 

10 RS 2 3 3 2 3 2 3 2 3 23 Baik 

11 LJ 2 3 2 2 1 3 2 2 2 19 Cukup 

12 AAD 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21 Cukup 

Jumlah Skor 27 27 24 29 32 33 29 29 27 264 

Rata-rata Skor 2,25 2,25 2 2,4 2,7 2,75 2,4 2,4 2,25 22 Baik 

Persentase 61% 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No Nama 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 AA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik 

2 CSY 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 Sangat Baik 

3 YH 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29  Baik 

4 NMR 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29  Baik 

5 AIM 4 4 4 4 4 4 4 4 3 34 Sangat Baik 

6 PW 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 Sangat Baik 

7 MU 3 3 3 3 3 3 3 4 3 27 Baik 

8 NAH 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 Baik 

9 VN 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

10 RS 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 Sangat Baik 

11 LJ 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 Baik 

12 AAD 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31 Sangat Baik 

Jumlah Skor 40 42 39 41 42 41 41 43 27 367 

Rata-rata Skor 3,3 3,5 3,25 3,4 3,5 3,4 3,4 3,6 3 30,6 Sangat Baik 

Persentase 85% 

 

Semarang, 28 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

 

          Lies Edyna VS, A.Ma.Pd 

NIP. 19680925 200801 2 005  
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HASIL BELAJAR SISWA  

 

 

Nama 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

1. MU 35 TT 70 T 70 T 

2. GP 45 TT 55 TT 80 T 

3. NMR 60 TT 75 T 65 TT 

4. WAP 55 TT 60 TT 70 T 

5. AAS 85 T 70 T 85 T 

6. AAD 75 T 65 TT 80 T 

7. AAP 45 TT 75 T 75 T 

8. ANA 45 TT 65 TT 75 T 

9. AA 70 T 75 T 80 T 

10. AP 80 T 75 T 70 T 

11. AWN 70 T 75 T 80 T 

12. BAP 40 TT 60 TT 75 T 

13. BAD 100 T 80 T 100 T 

14. CSY 70 T 70 T 90 T 

15. DEA. 100 T 80 T 95 T 

16. EP 80 T 75 T 90 T 

17. FCK 35 TT 75 T 65 TT 

18. INK 85 T 75 T 80 T 

19. IGW 85 T 75 T 95 T 

20. LJ 60 TT 85 T 80 T 
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21. MS 90 T 80 T 85 T 

22. NA 60 TT 85 T 70 T 

23. NS 85 T 50 TT 70 T 

24. NAP 85 T 70 T 70 T 

25. NAH 85 T 75 T 65 TT 

26. PW 40 TT 70 T 80 T 

27. RS 40 TT 50 TT 70 T 

28. RA 80 T 55 TT 90 T 

29. RSA 90 T 80 T 80 T 

30. RFS 80 T 85 T 100 T 

31. RQS 70 T 85 T 95 T 

32. RAA 95 T 80 T 80 T 

33. VN 90 T 70 T 95 T 

34. YH 65 TT 70 T 65 TT 

35. AIM 75 T 75 T 100 T 

Jumlah Siswa Tuntas 22 27 31 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 13 8 4 

Rata – Rata 76 74 82,4 

Presentase Ketuntasan 

Klasikal 

63% 77% 88% 

 

Semarang, 28 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

 

          Lies Edyna VS, A.Ma.Pd 

NIP. 19680925 200801 2 005  
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LAMPIRAN 4 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 

FOTO-FOTO PENELITIAN 
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Penyampaian Tujuan Pembelajaran( Fase 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penayangan Media Audio Visual 

 

Penayangan Media Audio Visual 
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Demonstrasi (Fase 3) 

 

Demonstrasi (Fase 3) 

 

Membimbing Mengerjakan LKS (Fase 3) 
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Mengecek Pemahaman Siswa (Fase 4) 

 

Pemaparan Hasil Kerja Kelompok 

 

Mengerjakan Soal Evaluasi (Fase 5) 


